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1. Introducció	

 

Abans  de  començar  amb  la  introducció  del  projecte  crec  necessari  comentar  que  aquest 

projecte final de carrera presenta una sèrie de característiques que el fan especial.  

La finalitat d’aquest projecte no es només obtenir el títol d’enginyer en  informàtica, sino que 

es un projecte  real que en el moment en el que  jo entro a  formar part, porta dos anys de 

gestació.  

Durant  l’execució del P.F.C. obrim el projecte al món real,  i només en  la primera setmana  ja 

tenim 300 persones inscrites al nostre sistema. 

Un cop acabat el descrit aquí en aquesta memòria, el projecte continua amb  la creació d’una 

spin‐off, ja que la gent que formem part d’això creiem en el que fem. 

Aquest  projecte  va  néixer  dos  anys  enrere  com  a  projecte  d’investigació  amb  l’objectiu  de 

recopilar    dades  de  persones  que  fan  esport,  entenen  per  dades  informació  relativa  als 

entrenaments, estreta dels diferents dispositius que actualment hi ha al mercat: pulsòmetres, 

gps, rellotges d’entrenament, etc. 

Un cop recopilades aquest tipus de dades, es on podem dir que comença la part d’investigació 

i la part qualitativa del projecte. Fent un anàlisi d’aquesta informació es pot arribar a extreure 

informació relativa a l’activitat esportiva dels usuaris que facin servir Eolymp. I aquí s’obre un 

gran ventall de possibilitats ja que hi ha molts àmbits possibles per fer investigació: 

 Àmbit mèdic:  

o Poder detectar amb dies d’antelació que una persona està a punt de començar 

un procés gripal. 

o Detectar malalties cardiovasculars. 

 Àmbit esportiu: 

o Entrenador virtual: Un sistema expert que aprengui sobre  l’usuari  i que sigui 

capaç de fer una planificació d’entrenament  i donar recomanacions en funció 

d’uns objectius prefixats per part de l’esportista. 

Per fer tot això i que aquest sistema funcioni fa falta un gran volum de dades, i aquestes dades 

les han de proporcionar les persones que fan esport d’una forma constant.  
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D’aquí  surt  la necessitat de  crear un  sistema que doni als usuaris un valor afegit,  crear una 

necessitat de  fer  servir una aplicació per poder  tenir un  control dels entrenaments que  fan 

aquests usuaris. I això, com he comentat al començament, es Eolymp. 

 

A grans trets aquest projecte es un gestor d’esdeveniments esportius. Una xarxa social on  la 

gent que fa esport popular i/o competició poder ajuntar‐se, compartir experiències, seguir els 

seus entrenaments, competir entre ells, etc. 

Tot  i  que  eolymp  està  pensat  per  la  gran majoria  d’esports  com  veurem,  inicialment  ens 

centrem en el running. 

Els usuaris de eolymp podran pujar dades relatives als seus entrenaments,  integrada amb els 

principals sistemes d’entrenament del mercat, ja sigui Polar, Garmin, Geonaute, etc. 

Podran  tenir  un  entrenador  virtual,  que  en  base  a  uns  objectius  que  defineixi  l’usuari, 

l’aplicació li recomanarà quin entrenament ha de seguir. 

També podran haver entrenadors físics, persones que puguin veure les teves dades, i en base a 

aquestes dades fer un Planning d’entrenament a mida. 

Aquesta  xarxa  social  està  lligada  amb  l’empresa  ChampionChip,  que  es  empresa  líder  en 

organització  de  curses  populars  de  fons majoritàriament  de  running1  en  l’àmbit  català. No 

només  organitza  curses  a  Catalunya,  sino  que  també  les  organitza  a  espanya  i    a  nivell 

internacional, com la participació en la marató de Nova York. 

ChampionChip, entre d’altres coses es dedica a  la gestió de  les  inscripcions de  les curses  i  la 

mesura    dels  temps  dels  participants.  Per  mesurar  els  temps  empra  el  Xip  Groc,  que  és 

l’element que marca un tret diferenciador respecte altres empreses que fan el mateix. 

Del  treball  conjunt  amb  aquesta  empresa  sortiran  més  conceptes  que  anirem  veient  en 

profunditat més endavant. Estem parlant del conceptes d’inscripcions, calendari de curses en 

l’àmbit català, resultats de  les curses certificats per Championchip  i  la participació a diferents 

lligues  on  els  usuaris  podran  competir  per  ser  el  corredor  que  més  punts  aconsegueixi 

participant a les curses. 

Eolymp vol proporcionar tot així i molt més a totes aquelles persones que practiquen qualsevol 

esport. 

                                                            
1 Tot i que podríem parlar de “córrer” com a esport, optarem per emprar la paraula anglesa per tal de 
diferenciar clarament running quan parlem de l’esport desvinculat de l’activitat esportiva “córrer” que 
es pot practicar per completar altres esports. 
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1.1. Motivació	
La motivació en aquest projecte comença en el punt que veig a  la borsa de treball de  la FIB, 

una proposta de projecte final de carrera juntament amb l’empresa Championchip . 

Com a esportista que sóc des de fa molt de temps, conec aquesta empresa, se  les coses que 

fan i no dubto en interessar‐me en aquest projecte. 

En el moment de veure  l’oferta estava realitzant un projecte final de carrera a  la empresa on 

estava treballant, però tot i que el tenia força avançat, decideixo deixar de costat el que estava 

fent i involucrar‐me en aquest projecte. 

L’idea de crear un sistema que doni un valor afegit a esportistes populars em va motivar des 

del començament, segurament pel fet de ser part d’aquest conjunt de  la població  i saber  les 

mancances  que  hi  ha  al  sector  i  les millores  que  es  podien  aconseguir.  La  possibilitat  de 

millorar  l’existent  a  gent  que  comparteix  les mateixes  aficions que  jo  i poder  ser  testimoni 

directe de com les millores introduïdes son acceptades pel sector. 

Un altre factor  important que em va decidir alhora de fer aquest Projecte Final de Carrera es 

que penso que el PFC es algo  innecessari. Un pur  tràmit per aconseguir el  títol universitari. 

Doncs la idea de fer algo diferent, algo útil, un projecte innovador, i un projecte real on s’uneix 

la informàtica i l’esport va ser també un element clau per decidir‐me. 

1.2. Empreses	participants	
En aquest capítol descriurem les empreses o institucions que participen en el projecte i com hi 

participen en aquesta fase preliminar a la creació de l’spin‐off. 

1.2.1. Championchip	
Championchip és una empresa líder al sector català d’organització de curses. Aquesta empresa 

és comandada per Andreu Ballbé, ex‐atleta professional, que ha participat a les olimpíades a la 

prova dels 800 metres llisos en pista coberta. 

L’empresa,  gestiona  inscripcions  per  a  curses  populars,  les  cronometra  gràcies  al  xip  groc, 

element que ha donat l’èxit a l’empresa.  

No només gestiona curses en l’àmbit català, si no que també gestiona curses de gran prestigi a 

nivell  nacional  i  també  al  seu  expedient  apareixen  curses  de  gran  renom mundial  com  la 

marató de Nova York. 
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1.2.2. Xip	Groc	
 

 

FIGURA 1 - XIP GROC 

El Xip groc és l’element que ha donat l’èxit a aquesta empresa.  

El xip groc és una tecnologia desenvolupada per uns informàtics holandesos, on inicialment la 

primera utilitat a la qual va ser destinat va ser la gestió del bestiar a les granges holandeses. 

Els holandesos van anar millorant el producte, fins que se n’adonen que pot tenir diversos usos 

a més de controlar el bestiar d’una granja. 

Així que durant una de  les primeres edicions de  la marató de Barcelona,  l’Andreu Ballbé  (ex‐

corredor internacional i olímpic de 800 metros), que en aquell moment començava a gestionar 

curses, li presenten aquest producte i en ell veu la solució a tots els seus problemes.  

La  idea que  li presenten es un xip que ha de portar  l’atleta a  la  sabata. Amb  l’ajuda d’unes 

catifes que creen un camp magnètic, el sistema era capaç de detectar el pas d’una persona per 

sobre la catifa, i no només una persona, si no que el sistema era capaç de detectar a un gran 

número d’atletes passant concurrentment al mateix moment per sobre de la catifa. 

Amb  l’imminent  creixement  d’esportistes  populars  on  cursa  a  cursa  creix  el  número  de 

participants, és necessari aquest sistema per poder fer el cronometratge ‘on the fly ’ de forma 

exacte de tots els atletes, i poder treure els resultats de la cursa moments desprès d’acabar‐se. 

En aquell moment l’Andreu se n’adona que aquell producte és l’eina necessària per poder fer 

créixer el seu negoci i comença a treballar amb això fins al dia d’avui. 

Avui en dia el Xip Groc, ja es un element comú a les curses populars on l’esportista ho te com 

un element més, com qui porta el seu rellotge per mirar el temps. 
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1.2.3. La	catifa	
 

 

FIGURA 2 - CATIFA 

La catifa genera un camp magnètic que detecta quan un xip passa per damunt. Donat que les 

catifes son al terra, es necessari que els xips estiguin posats  lo més a prop del terra possible. 

Per exemple a proves de  running el xip sol anar  lligat  junt amb els cordons de  la sabata, en 

triatlons va al turmell de l’atleta (degut que l’atleta ha de nedar i no porta sabatilles a l’aigua). 

Habitualment les catifes son elements que fan 1x2m de llarg i segons la prova, la quantitat de 

gent, etc, es posen en una configuració diferent. 

 

1.2.4. Controlador	

 

FIGURA 3 - CONTROLADOR 

Element al qual van connectades les catifes.  

Aquest dispositiu descodifica la senyal rebuda per les catifes i l’envia al ear. Conté una bateria 

interna i és l’encarregat d’alimentar les catifes. 
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1.2.5. Ear	

 

FIGURA 4 - EAR 

 

Aquest dispositiu es l’element que com a input té les dades dels controladors i com a sortida, 

sol ser un ordinador. 

Dirigeix els controladors. 

Quan el controlador detecta el pas d’un xip per sobre,  l’ear transforma això en una dupla de 

Codi Xip i temps. Aquesta es la dada que envia al dispositiu al que està connectat. 

L’ear  envia  les dades per  la  seva  sortida, que pot  ser directament per  cable  cap  a un pc o 

també per GPRS, ja que incorpora una targeta SIM. El sistema GPRS es fa servir per exemple en 

curses de llarga distancia. Per enviar els temps dels passos intermedis. 

Altrament guarda  les dades en una memòria  interna que porta,  ja que si falla  la comunicació 

del dispositiu, es poden recuperar les dades un cop acabada la cursa. 

 

FIGURA 5 - CROQUIS FUNCIONAMENT SISTEMA 
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1.2.6. Una	cursa	
A  les  curses  hi  ha  diferents  tipus  de muntatges  en  funció  de  la  quantitat  de  corredors,  la 

distancia de la cursa, etc. 

El més habitual es llegir com a mínim el temps de sortida i el temps d’arribada, encara que si la 

cursa es  lo suficientment petita es viable només  llegir el  temps d’arribada  i com a  temps de 

sortida assignar l’instant del tret que marca l’inici. 

Tot  seguit  veurem  les  típiques  configuracions  de  catifes  a  la  sortida,  punts  intermedis  i 

arribada. 

Sortida:	

En  cas de  ser necessari  la  catifa de  sortida,  sempre  tindrà una mínima  amplada de 4m,  en 

funció del número de corredors podrem augmentar aquesta distancia a 8, 12, 16m. 

Per a una configuració major a 8m, es necessita reservar un espai al mig degut a requisits físics 

de les catifes. Per exemple la sortida de la cursa dels bombers de Barcelona, la configuració de 

la sortida seria: 

2m 2m 2m 2m

Espai
buit

 

FIGURA 6 - EXEMPLE CONFIGURACIÓ 16M 

 

Al centre hi ha el cablejat de les catifes, els controladors. Per exemple a la cursa de bombers, 

l’espai central es va fer servir també per posar un grup de música en directe. 

Controls	parcials:	

Els controls parcials depenen tant del número de participant com de la distancia de la cursa. 
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Mentre més  a  prop  de  la  sortida  estigui  situada  la  catifa,  el  grup  de  corredors  està menys 

estirat, així que el caudal de persones  serà més gran  i per  tant es necessita un control més 

ample. 

En termes generals els controls parcials seran entre 2 i 8m d’ample. 

Arribada:	

Seguint  els mateixos  criteris  que  en  els  parcials,  en  funció  de  la  distancia  de  la  cursa  i  del 

número de participants  es  faran muntatges que oscil∙lin  entre  els 2  i 8 metres d’ample.  En 

poques ocasions a l’arribada hi ha una configuració que superi els 8m. 

 

En una sortida de 8m d’amplada es poden enregistrar unes 1300 corredors per minut, i en una 

de 4m uns 800m 

Per posar alguns exemples, aquí estan les configuracions de dos grans curses: 

San Silvestre Vallesana 

‐ 25.000 participants. 

‐ Sortida: 16 metres d’amplada. 

‐ Parcial1: km 2.5, 12 metres d’amplada. 

‐ Parcial2 km 5, 8 metres d’amplada 

‐ Parcial3 km 7.5, 8 metres d’amplada. 

‐ Meta 8 metres d’amplada. 

Cursa de Bombers de Barcelona 

‐ >18.000 participants 

‐ Sortida: 12 metres d’amplada. 

‐ Parcial1: km 2.5, 8 metres d’amplada 

‐ Parcial2: km 5, 6 metres d’amplada 

‐ Parcial3: km 7.5, 6 metres d’amplada 

‐ Meta: 6 metres d’amplada. 

Aquestes dues curses son de 10 kilòmetres i compten amb 3 parcials, per exemple la marató 

de  Barcelona  compta  amb  9  parcials, més  la  sortida  i  l’arribada.  El  fet  que  el  nombre  de 

parcials sigui diferent per cada cursa, afegit al fet que cal guardar aquestes dades va complicar 

la definició del “uploader” dels resultats, com es veurà més endavant. 
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1.2.7. Curses	on	s’empra	aquest	sistema	
Aquest  sistema  de  cronometratge  es  fa  servir  en  la  majoria  de  les  curses  populars. 

Habitualment  es  fa  servir  a  curses  de  córrer,  però  des  de  ja  fa  temps  està  instaurat  en 

duatlons,  triatlons,  proves  de  ciclisme  en  carretera,  bicicleta  de  muntanya,  curses  de 

muntanya, etc. 

Llistat de curses on s’empra el xip groc a l’any 2011: 

9 de gener    Mitja Marató de Sitges    21,097 Km.    Barcelona 

16 de gener    Mitja Marató de Terrassa    21,097 Km.    Barcelona  

16 de gener    Cursa de Sant Vicenç 10K Mollet    10 Km.    Barcelona  

16 de gener    Quart de Marató de Reus   10,04 Km.    Tarragona  

23 de gener    Cursa de Sant Antoni Barcelona    10 Km.    Barcelona  

23 de gener    Cursa de l'Oli, les Borges Blanques    10,360 Km.    Lleida 

30 de gener    Mitja Marató de Barcelona   21,097 Km.    Barcelona   

6 de febrer    Mitja Marató de Granollers   21,097 Km.    Barcelona 

13 de febrer    Mitja de Gavà ‐ Castelldefels   21,097 Km.    Barcelona  

13 de febrer    10K de Vilafranca del Penedès   10 Km.    Barcelona  

20 de febrer   Mitja Marató de Balaguer   21,097 Km.    Lleida 

27 de febrer   10Km. "Vila de Sant Boi"   10 Km.    Barcelona   

27 de febrer    10K de Puigverd ‐ Lleida   21,097 Km.    Lleida  

6 de març   Marató de Barcelona   42,195 Km.    Barcelona  

6 de març   Mitja Marató de Banyoles   21,097 Km.    Girona 

13 de març   10K Caldetes   10 Km.    Barcelona 

13 de març    10K Vila d'Esparreguera  10 Km.    Barcelona 

20 de març    Cursa del Rodal de Sabadell    16,5 Km.    Barcelona 

20 de març    Mitja Marató Maresme‐Calella    21,097 Km.    Barcelona 

20 de març   Cursa de fons Olivella ‐ Margallò   13 Km.    Barcelona 

27 de març    Mitja Marató de la Calçotada ‐ Valls   21,097 Km.    Tarragona   

2 d'abril   1000 metres Pista Coberta Sabadell   1.000 m   Barcelona 

3 d'abril   Cursa El Corte Inglés   11 Km.   Barcelona  

9 d'abril   10K Ciutat d'Esplugues   10 Km.    Barcelona 

10 d'abril   10Km. Cursa de Bombers Barcelona  10 Km.   Barcelona  

17 d'abril    10Km. de la Llagosta   10 Km.    Barcelona 

17 d'abril   10K Mulla't i corre‐Montmeló   10 Km.    Barcelona  

25 d'abril   Cursa de Fons de Canovelles   15 Km.    Barcelona 

30 d'abril    10K nocturns L'Hospitalet de Llobregat   10 Km.    Barcelona 

1 de maig    10Km Vila del Papiol   10 Km.    Barcelona 

1 de maig    10K de Parets del Vallès   10 Km.    Barcelona 

1 de maig   Marató d'Empúries   42,195 Km.    Girona 

8 de maig   Canet Race 10 km   10 Km.    Barcelona 

8 de maig   Quart de Marató de Tàrrega   10,5 Km.    Lleida 

8 de maig    Mitja Marató Ciutat de Girona   21,097 Km.    Girona 

8 de maig   Cursa de Sant Isidre ‐ Cardedeu    10 Km.    Barcelona 

13 de maig   Selva Marítima. Blanes‐Tossa de Mar   25 Km.    Girona  
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15 de maig   Cursa per Collserola (Cerdanyola)    13,5 Km.    Barcelona  

15 de maig   10K Manlleu‐Vic Cursa de Policia   10 Km.    Barcelona  

15 de maig   10K de Nou Barris    10 Km.    Barcelona  

22 de maig   Cursa de Muntanya Sta Coloma de Queralts   14 Km.    Tarragona  

29 de maig   10K Cursa Delta Prat   10 Km.    Barcelona 

5 de juny   10km de Pineda de Mar  10 Km.   Barcelona  

5 de juny   10km Santa Perpètua de la Moguda   10 Km.    Barcelona  

12 de juny   10km Can Mercader‐Almeda Cornellà    10 Km.    Barcelona  

12 de juny   10K Bellavista   10 Km.    Barcelona  

12 de juny   Cursa Atlètica Bell‐lloc d'Urgell   10,280 Km.    Lleida  

12 de juny   10K Abrera    10 Km.    Barcelona  

18 de juny    Cursa de Les Planes ‐ Sant Joan Despí   10 Km.    Barcelona  

19 de juny    Cursa dels Templers   10 Km.    Lleida  

26 de juny    Cursa del Foc ‐Olesa de Montserrat   10 Km.    Barcelona  

2 de juliol    10K Premià de Mar   10 Km.    Barcelona 

2 de juliol   Cursa de festa major de Terrassa   8 Km.    Barcelona 

3 de juliol    10km de Pallejà   10 Km.    Barcelona   

10 de juliol    Campionat de migfons d'Andorra    10 Km.    Andorra  

24 de juliol    Cursa Popular de La Floresta    5 Km.    Barcelona  

30 de juliol   Cursa de l'Espluga 15km    15 Km.    Tarragona  

7 d'agost   10K de Malgrat de Mar   10 Km.    Barcelona  

28 d'agost    10km Festa Major de Ripollet   10 Km.    Barcelona  

3 de set.   10K Matadepera   10 Km.    Barcelona 

4 de set.   Mitja Marató de Sabadell  21,097 Km.    Barcelona  

4 de set.   Cursa de la Vinya Sant Llorenç d'Hortons    10 Km.    Barcelona 

11 de set.    Ronda 43 de Mataró    10 Km.    Barcelona 

11 de set.    Cursa de la Diada ‐ Vila de Térmens   10 Km.    Lleida 

11 de set.    10km de Poblenou    10 Km.    Barcelona 

11 de set.    Cros de l'Ametlla de Merola   10 Km.    Barcelona  

18 de set.    10km de la Mercé   10 Km.    Barcelona  

1 d'octubre    Cursa Lluís Companys ‐ Barcelona    5 Km.    Barcelona    

2 d'octubre    Mitja Marató de Sant Cugat    21,097 Km.    Barcelona   

2 d'octubre    10K Ciutat de Cornellà    10 Km.    Barcelona     

9 d'octubre    10 Km. Roda de Ter   10 Km.    Barcelona 

9 d'octubre    10 Km. Sant Muç ‐ Rubí   10 Km.    Barcelona 

9 d'octubre    10 Km. Sant Andreu de la Barca   10 Km.    Barcelona 

16 d'octubre    Mitja Marató de Mollerussa   21,097 Km.    Lleida 

16 d'octubre    10km del CN Sabadell    10 Km.    Barcelona 

16 d'octubre    Cursa Solidària del Cava ‐St Sadurní d'Anoia    13 Km.    Barcelona 

23 d'octubre    10 km Ciutat de Manresa   10 Km.    Barcelona   

23 d'octubre    Mitja Marató de Reus   21,097 Km.    Tarragona 

30 d'octubre   10Km Pont de Vilomara    10 Km.    Barcelona 

30 d'octubre   10km Cros de Sants    10 Km.    Barcelona 

6 de nov.   10km de Sant Vicenç dels Horts    10 Km.    Barcelona 

6 de nov.   Pujada i baixada a Guanta    12,3 Km.    Barcelona 

12 de nov.   5 milles nocturnes de Cerdanyola    8,045 Km.    Barcelona 
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13 de nov.   Behobia‐San Sebastian    20 Km.    Euskadi 

13 de nov.   10km Clot ‐ Camp de l'Arpa    10 Km.    Barcelona 

20 de nov.   Mitja Marató de Ripoll    21,097Km    Girona  

20 de nov.   Cros "La Muntanyeta" Sant Boi    8Km    Barcelona 

20 de nov.   10km Jean Bouin    10 Km.    Barcelona 

20 de nov.   10,4K Ivars d'Urgell    10,4Km    Lleida 

27 de nov.   10K La Sagrera    10 Km    Barcelona 

27 de nov.   Mitja Marató de Tarragona    21,097 Km.    Tarragona  

4 de des.    Mitja Marató Ciutat de Mataró    21,097 Km.    Barcelona  

11 de des.   Cursa de muntanya del Farell    13 Km.    Barcelona 

11 de des.   Mitja Marató de l'Espirall   21,097 Km.    Barcelona 

18 de des.   Mitja Marató Ciutat de Vilanova    21,097 Km.    Barcelona 

18 de des.   Pujada a la Seu Vella ‐ Lleida   11,6 Km.    Lleida 

26 de des.   Cursa Atlètica Riu Ripoll‐Sabadell   10 Km.    Barcelona 

31 de des.   Cursa dels Nassos    10 Km.    Barcelona  
 

1.2.8. Com	treballa	Championchip	
 

Championchip, com ja hem vist a un capítol anterior, disposa de les catifes que produeixen un 

camp magnètic que detecten el pas de xips per sobre. 

Hi ha un dispositiu que es diu “Ear” que es qui rep les dades de les catifes, les interpreta i les 

envia a un ordinador. 

Aquestes dades que envia són duples de {codiXip, temps}. 

Les rep un ordinador que aplica una sèrie d’algoritmes abans d’emmagatzemar‐les a una base 

de dades en Access. És una base de dades molt pesada, amb moltes taules, molts camps, fruit 

de més de 10 anys organitzant i cronometrant curses. 

La base de dades està feta per ell, i ha anat acumulant coses durant aquests últims anys. Però 

he pogut acompanyar a aquest home en un dia normal de feina,  i el que puc dir, que si hi ha 

algun problema sap per on atacar, per on començar a mirar. Es coneix la base de dades pam a 

pam  i  es  capaç  de  resoldre  problemes  instantàniament,  ja  que  com  ell m’ha  dit  en  vàries 

ocasions, “és una feina on life, on si tens un error el marge de maniobra es molt curt,”. 

És conscient que els coses es podríem fer diferents, segurament millor, però ell s’ha muntat el 

seu propi sistema i sap com funciona.  

La nostra feina comença en aquesta base de dades, en entendre com funciona, saber quines  

particularitats té. 
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Hem de muntar un sistema que processi la base de dades en Access i d’alguna forma ompli la 

base de (Activa s.f.)dades de Drupal. 

 

1.2.9. Microsoft	
La  seva  participació  en  el  projecte  es  basa  en  oferir  suport  tecnològic  assessorament  i 

formació.  L’equip  inicial  de  eolymp  va  guanyar  el  concurs  de  Microsoft  Pre‐incubation 

Program. 

 

 

FIGURA 7 - LOGO BIZSPARK 

BizSpark es un programa innovador que té com a objectiu principal donar suport a la creació i 

al creixement de les noves empreses de base tecnològica i amb visió global. 

Forma part dels programes sectorials impulsats des de Barcelona Activa, programes adreçats a 

projectes empresarials que desenvolupen  la seva activitat dins de sectors estratègics per a  la 

ciutat de Barcelona. 

1.2.10. Barcelona	Activa	(Activa	s.f.)	
Barcelona Activa és l'agència de desenvolupament local de l'Ajuntament de Barcelona. 

Barcelona Activa promou ocupació i empreses de qualitat i amb sentit de futur mitjançant set 

línies d'activitat recollides en el seu Pla d'Acció. 

S’obté  assessorament  tècnic  desprès  de  guanyar  el  concurs  de Microsoft  que  anteriorment 

s’ha mencionat.  

Tenim la possibilitat de seguir amb el desenvolupament de el nostre producte dintre del parc 

tecnològic a Glòries. 
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1.2.11. La	UPC	(eolymp)	
La idea inicial va sorgir el 2008 de personal docent i investigador del grup de recerca LIAM de 

la Universitat Politècnica de Catalunya  (UPC). Amb ella, els creadors van poder combinar  les 

seves  dues  passions,  la  recerca  i  l’esport  per  tal  d’augmentar  l’experiència  dels  esportistes 

d’eolymp en tres àmbits, l’entrenament, la competició i la socialització. 

El 2009 van presentar  la  idea de negoci a un concurs de Barcelona Activa  i va ser elegida per 

formar part del programa Microsoft® Pre‐Incubation Program que ha assessorat el procés de 

creació del producte fins el que és eolymp en l’actualitat.  

La base de dades que es pot gestionar pot ser  interessant per entendre el  funcionament de 

molts dels processos que es produeixen durant el procés de sotmetre a estrès a  l’organisme 

(entrenament),  es per  aquest motiu que  el projecte  te una doble  vessant,  empresarial  i de 

recerca. Aquesta doble vessant es veu reflectida en el model de negoci. 

A  continuació  descriurem  la  participació  de  la  Universitat  en  aquestes  primeres  fases  del 

projecte.  Per  definir‐ho  però  cal  tenir  present  que,  tot  i  que  no  es  així,  a ulls  dels  usuaris, 

eolymp és un sol producte.  

En realitat cal distingir diferents elements o  línies de negoci que es poden explotar de forma 

independent. En concret identifiquem: 

1. DINAMITZACIÓ(esport,  regió):  Aquesta  línia  de  negoci  dóna  control  a 

l’empresa per tal de gestionar els continguts d’un esport concret en una regió 

a eolymp. El model de negoci consisteix en aconseguir empreses d’esport que 

vulguin  inserir  informació  a  la  plana  a  canvi  d’un  import.  L’empresa  ha  de  

mantenir informació actualitzada sobre l’esport i donar suport als usuaris. 

2. COMPETICIÓ  El  model  de  negoci  d’aquesta  línia  consisteix  en  obtenir  uns 

royalties  a  empreses  d’esport  a  canvi  d’oferir‐los  una  interfície  per  poder 

promocionar  les  seves  competicions  a  eolymp  i  per  a  que  els  seus  usuaris 

puguin inscriure’s i en puguin fer el seguiment. 

3. KERNEL: Aquesta  línia  té com a model de negoci  l’explotació de  l’entrenador 

virtual. A canvi ha de realitzar el manteniment correctiu de l’aplicació així com 

l’evolutiu (seguint les directrius de la UPC). 

4. MARKETING  El model de negoci d’aquesta empresa és rebre una comissió per 

trobar empreses amb les quals la UPC realitzi un partner.  

5. I+D: Investigació i desenvolupament de noves funcionalitats a eolymp. 
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Es plantegen actualment dues alternatives per tal que la Universitat participi del producte: 

1) La UPC  cedeix el producte  a diferents empreses del  sector que  s’encarreguen de  la 

seva explotació: 

a. La UPC cedeix la llicència d’explotació d’una regió i un esport concret, EXP(esp, 

reg)  a  una  empresa  No‐UPC.  Es  cedir  la  llicència  durant  un  temps  a  una 

empresa  d’un  sector  determinat  (Dir,  Metropolitan,  Polar,  o 

ChampionChip.cat,  per  exemple).  Cal  definir molt  bé  l‘exclusivitat,  de  cada 

llicència,  per  exemple  en  el  cas  de  ChampionChip.cat  podran  emprar  el 

producte  únicament  per  gestionar  les  curses  que  ells  organitzen  i  sense 

exclusivitat. Com a contrapartida  l’empresa no‐UPC haurà de fer‐se càrrec de 

les  despeses  relacionades  amb  els  servidors  i  amb  el  manteniment  de 

producte relacionat amb  la seva àrea d’explotació. El negoci es fa a partir de 

les inscripcions a les curses.  

b. Com a mínim una d’aquestes empreses ha de  fer‐se càrrec del manteniment 

general de  l’aplicació MANT  i per tant serà aquesta empresa també  la que es 

beneficiarà  de  l’entrenador  virtual.  Per  exemple  Dir  Catalunya  s’encarrega 

d’aquesta part. 

c. El I+D es desenvoluparà íntegrament a la UPC. 

2) En  aquesta  alternativa  diferents  empreses  del  sector  s’encarreguen  d’explotar  el 

producte  (ídem  que  en  el  punt  anterior),  però  ara  una  empresa  s’encarrega  del 

manteniment. Aquesta empresa externa (formin o no part els membres de eolymp de 

la mateixa)  te  cura del manteniment MANT, del producte. Aquesta empresa  faria el 

negoci a partir de la venda de l’entrenador virtual i de les comissions al trobar partners 

a nivell mundial que realitzarien cessions del producte.  

a. Igual que en el punt anterior la UPC gestiona el I+D i fa el negoci a partir dels 

royalties que les empreses que estan a EXP i MANT passen a la UPC. 

Per a qualsevol de les empreses el retorn a la UPC i als promotors depèn de si els promotors de 

eolymp‐UPC formen part de l’empresa o no 
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FIGURA 8 - EOLYMP - CERCADOR CURSES 

1.2.12. Abans	i	avui	
Anem a descriure com impacta el sistema desenvolupat en els diferents processos dels actors 

(corredors, gestors de curses i organitzadors) que participen. 

1.2.13. La	compra	del	xip	
A partir de  l’obertura per al públic del sistema eolymp, aquest  ja comença a canviar  la rutina 

del corredor, ja des del mateix moment en que compra el xip. 

Un corredor, quan volia comprar un xip, anava a una de les botigues on es venien. 

En aquesta botiga li facilitaven un petit full on li demanaven una sèrie de dades personals, com 

el nom, cognom, data naixement, adreça, DNI, etc i li entregaven el xip amb un petit tríptic. 

Cal notar que el fet de fer servir aquests papers, te un impacte mediambiental negatiu, ja que 

aquest papers desprès aniran a  la paperera. Amb  l’ús d’eolymp no  tindrem  la necessitat de 

generar aquests papers, es un petit gest, però en la direcció correcta. 

La  botiga  emmagatzemava  aquests  papers  fins  que  tenia  uns  quants,  i  els  enviava  a 

Championchip. Arribats aquí una persona era l’encarregada de donar d’alta les dades a la base 

de dades d’ells. Això propiciava l’aparició d’una sèrie d’errors, ja que hi ha molt treball fet de 

forma manual en tot aquest procés.  

Com a exemples anem a enumerar els errors típics més típics: 
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- Pèrdua de papers. 

- No s’entén la lletra. 

- Errors a l’hora d’introduir les dades. 

Amb  l’entrada  d’eolymp,  el  comprador  del  xip,  un  cop  a  la  botiga  rep  el  tríptic  ara  amb 

informació  del  sistema  eolymp,  i  rep  instruccions  clares  que  l’indiquen  que  ha  de  registrar 

aquell xip creant un compte a eolymp. 

Aquesta  persona,  entra  a  www.eolymp.cat  i  omple  el  formulari  de  nou  usuari.  Aquest 

formulari  li  demanarà  unes  dades  personals mínimes  i  necessàries  i  també  el  codi  del  xip. 

Automàticament ChampionChip rebrà les dades d’aquest nou usuari per integrar‐les en el seu 

sistema, així com modificacions que facin els usuaris en el seu perfil. 

En el cas que un usuari  ja  tingui compte de eolymp  i es compri el xip, només ha d’entrar a 

eolymp.cat, modificar el seu perfil i afegir el xip que acaba de comprar. 

1.2.14. Inscripció	a	una	cursa	
En  el  moment  que  un  usuari  s’assabenta  d’una  cursa  i  decideix  inscriure’s  hi  ha  certs 

problemes per trobar la web de la cursa, problemes que jo mateix, com a  esportista, he patit. 

Els típic problemes son que no saps  la web de  la cursa,  l’has de buscar al Google  i potser no 

surt  indexada, entres a  la web de ChampionChip on després de fer 3 o 4 salts aconsegueixes 

arribar al formulari d’inscripció, etc. En el millor dels casos tens un bon amic que et passa el 

vincle i només has de clicar. 

Doncs  aquest  procés  és  un  procés  fragós  i més  tenint  en  compte  la mitjana  d’edat  de  la 

majoria de corredors, que sol superar els 40 anys  i   molts no estan acostumats a emprar de 

forma còmode un ordinador. La gent li costa molt trobar el formulari d’inscripció d’una cursa. 

En el moment que ho troba, s’ha de fer el mateix procés de sempre, omplir el formulari amb 

totes  les  teves  dades  personals.  Un  formulari  sempre  en  blanc,  on  corredors,  setmana  a 

setmana han d’omplir un  i altre  cop  les  seves dades. A més de  les dades personals, has de 

buscar per casa el codi del xip, que es un valor alfanumèric de l’estil D9‐MNYDN i del que ningú 

mai se’n recorda. 

Amb  eolymp,  oferim  un  lloc  centralitzat  on  la  gent  pugui  consultar  un  calendari  de  curses, 

poder  llegir una petita descripció de  la cursa, veure  la  localització,  la distancia,  la data, etc. A 

part d’oferir vincles a  la web de  la cursa si n’hi ha, tindrà  l’opció d’inscriure’s sense sortir del 

nostre lloc.  
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El  formulari  d’inscripció  li  surt  amb  les  dades  personals  estretes  del  seu  perfil  d’usuari, 

juntament amb el seu número de xip. 

Eolymp  incorpora una passarel∙la bancaria on  la gent pot efectuar el pagament de  la cursa  i 

rebre confirmació d’inscripció. 

Un cop  inscrit, no es pot tornar a  inscriure,  la persona veu clarament que  ja s’ha  inscrit, cosa 

que en el sistema actual, hi ha força casos de gent que s’inscriu dos o tres cops perquè no sap, 

o no se’n recorda que ja es va inscriure a la cursa. 

1.2.15. En	acabar	una	cursa	
En el moment d’acabar una cursa, tot i que la majoria de corredors porten rellotge per calcular 

el seu temps, volen saber el temps oficial, certificat per Championchip  i també  la posició que 

han aconseguit tant en la seva categoria com en la categoria absoluta. 

El procediment habitual fins ara, era que durant el dia de la cursa, si la cursa acabava a les 12 

del migdia, doncs a la tarda‐nit, començar a fer la cerca del temps final. 

Es repeteix el mateix procés que en la inscripció, trobar la web de la cursa per poder accedir als 

resultats. 

Un cop trobes els resultats, és una llista de resultats amb els resultats de tots els corredors. Si 

20000 corredors, un llistat de 20000 files filtrades per temps cada 5 minuts.  

Si  la persona  sap més o menys el  seu  temps, doncs poses  la pàgina del  l’interval en el que 

creus estar  i potser has de buscar‐te entre tranquil∙lament un  llistat de 2000 corredors.  I clar 

qui no sap fer un Ctrl+Find per fer una cerca al document.... doncs es una feina de micos. 

Amb eolymp, aconseguim que poc més tard d’acabar la cursa, o potser mentre van entrant els 

corredors a meta, es faci un processat de la base de dades de resultats d’aquella cursa i pujar‐

los al servidor. 

Amb això s’aconsegueix que un corredor, tot just arribar a casa, després de  la dutxa de rigor, 

pugui accedir a eolymp.cat i  consultant el llistat de les últimes curses on ha participat, podrà 

clicar sobre la cursa i veure en primera instància, els resultat seu i el dels seus amics que tingui 

a eolymp. 

D’aquesta manera el corredor, d’una tacada pot veure  la  informació que necessita  i que vol, 

així com començar a fer els típics piques amb la gent. 
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2. Objectius	

 

Els objectius d’aquest projecte és el fet de crear un gestor d’esdeveniments esportius que en 

primera instància permeti als corredors populars millorar l’experiència en el món de l’esport. 

Primerament potenciarem aquest sistema junt amb  l’empresa ChampionChip i ens centrarem 

amb tot lo relacionat amb el running. 

Durant  l’execució  d’aquest  projecte  sortirem  al mercat,  obrirem  el  sistema  al  públic  amb 

l’objectiu de poder arribar a 1000 usuaris a finals d’any i amb la intenció de crear una spin‐off. 

Quan diem que volem millorar l’experiència en el món de l’esport amb eolymp, entren en joc 

els objectius específics d’aquest projecte final de carrera. Aquests objectius son: 

- Creació d’un sistema per integrar els resultats de Championchip i eolymp a fi que els 

corredors en acabar una cursa  tinguin els  resultats pujats a  la web  i de  forma  fàcil  i 

senzilla puguin consultar els seus resultats, i els dels seus amics. 

- Creació  d’un  sistema  de  inscripcions  juntament  amb  un  calendari  complert  de  les 

curses a Catalunya per a que els usuaris no hagin de buscar la web de cada cursa. Aquí 

trobaran  tota  la  informació  necessària  de  la  cursa  i  podran  formalitzar  la  inscripció 

aprofitant les dades del perfil creat a eolymp. 

- Garantir que el sistema sigui capaç d’emmagatzemar dades esportives per tal de poder 

fer una anàlisi estadístic posterior. 
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3. Tecnologia	emprada	

3.1. Què	es	un	cms?	
Les inicials (Content Managemet System) i com el seu nom indica, es un sistema que es permet 

gestionar continguts . (Johnston n.d.) 

Es un entorn, que et crea una estructura de treball i t’ofereix una sèrie d’eines per a la gestió 

de continguts, especialment indicat per a la gestió de continguts web. 

Es una eina que permet crear, classificar, editar y publicar qualsevol tipus d’informació a una 

pàgina web. 

Un CMS  treballa  sobre una base de dades, on  guarda  el  contingut  y  tota  la  informació de, 

parametrització, etc del lloc web que creem. 

Per defecte crea una vista per a    l’usuari final que amb pocs coneixements d’informàtica pot 

afegir, modificar o eliminar el contingut de la web.  

3.2. Per	que	un	CMS?	
Últimament els CMS s’estan imposant al mercat de creació de pàgines web. Cada cop són més 

les webs que estan desenvolupades mitjançant un gestor de continguts. 

El  projecte  en  el  que  estem,  es  un  projecte  emprenedor,  en  el  que  intentem  crear  una 

empresa  i  algun  dia  tenir  un mínim  equip  de  treball.  Per  aquest motiu  un  CMS  s’adapta  a 

aquesta idea perquè és un framework. 

Un  framework  et  crea  una  estructura  de  treball,  una metodologia  alhora  de  fer  les  coses. 

Imagineu‐vos  en  el mon que  vivim,  i més  en  el món de  la  informàtica on  les persones  van 

canviant de feina de forma més o menys usual on cada nou  integrant del equip que entri, ha 

de patir una corba d’aprenentatge per integrar‐se a l’equip de treball, a entendre la manera de 

fer. 

O el  cas on una persona del equip ha marxat  i  s’ha de modificar, o  implementar una nova 

funcionalitat sobre un mòdul en el que va treballar algú que ara no hi és. El codi pot estar mal 

comentat, inintel∙ligible, etc. 
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Doncs per  aquest  tipus de  raons,  ens  va bé un CMS.  Per  tenir una manera de  fer, on  si  la 

persona ha treballat i té experiència en el CMS que es fa servir a eolymp el procés d’integració 

al projecte es redueix exponencialment. 

Un altre avantatge es el fet que darrera de qualsevol CMS hi ha una comunitat. Una comunitat 

de gent, que  fan créixer aquest  sistema, aportant noves  idees, millorant  l’existent, etc. Això 

ajuda en el moment d’enfrontar‐se a problemes,  ja que en  la majoria de casos algú  li ha  fet 

front abans al teu mateix problema, i pots trobar solucions ràpidament. 

I per acabar, un CMS es molt important en el moment que tenim un contingut que s’ha d’anar 

modificant, publicant noves entrades, etc. 

El  programador  es  centra  en  desenvolupar  les  funcionalitats  ja  que  paral∙lelament  el  CMS 

ofereix una eina gràfica per a modificar qualsevol cosa. Acostumen a tenir una eina basada en 

formularis  on  l’usuari  final  pot  gestionar  el  contingut  sense  ser  cap  expert  en  informàtica. 

Construint  una web  de  la  forma  usual,  crear  tot  aquest  sistema  de  gestió  del  contingut  es 

responsabilitat del programador,  i com  ja se sap en el món de  la  informàtica s’acostumen a 

cometre errors que després s’han de corregir. 

El CMS t’ofereix a part de les funcionalitats comentades d’una eina per gestionar el contingut, 

et permet gestionar usuaris,  tenir  fòrums, crear una botiga online amb passarel∙la bancaria,  

etc. Totes aquestes funcionalitats i moltes més mantingudes per una comunitat i testades per 

ells  mateixos,  amb  un  mínim  número  d’erros  i  que  per  part  del  programador,  o  del 

desenvolupador del site web,  la seva responsabilitat en  la majoria de casos es  limita a saber 

configurar el CMS. 

3.3. Cloud	computing	
Donada  la particularitat de  la  aplicació web  i que  aquesta presentarà un pics molt marcats 

d’ús, sobretot al principi, es va plantejar de bon inici que el servidor reposés sobre un sistema 

cloud. 

Un sistema cloud, en claus generals, és poder accedir a recursos computacionals a través de la 

xarxa on no necessites  instal∙lar  l’aplicació a un ordinador personal, si no que  les aplicacions 

son proveïdes, emmagatzemades i mantingudes pel sistema cloud.  

Aquesta nova forma de treballar es diferencia en que abans,  les empreses tenien un servidor 

físic, dintre d’unes instal∙lacions que et proveeixen d’internet i de corrent. Qualsevol problema 
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que hi hagués amb  la màquina, necessitava  l’assistència per part d’un  tècnic  físicament, per 

exemple per afegir un disc dur, o canviar el processador per un de més potent. 

En  un  sistema  cloud,  aquesta  visió  de  tenir  un  servidor  dedicat  desapareix,  una  forma  de 

veure‐ho es que tens un tros petit d’un sistema molt gran.  Que en el moment que necessitis 

més disc dur, més velocitat de processador, etc, l’únic que has de fer es demanar‐ho, i sense la 

necessitat de parar el sistema, automàticament disposes d’aquell espai o velocitat extra. 

A continuació veurem diferents sistemes cloud, que es un subconjunt dels sistemes cloud que 

es van analitzar per albergar la plataforma eolymp. Per raons de seguretat i confidencialitat no 

nomenarem en quin sistema està el sistema eolymp. 

Els diferents sistemes cloud que es van analitzar entre d’altres son: 

Azure	

Azure és el servei cloud que ofereix Microsoft. Està pensat de tal forma que et proporciona la 

infraestructura per a que la teva única preocupació sigui desenvolupar la lògica de l’aplicació.  

Els servidors s’autogestionen i no requereix d’un administrador. 

Els  llenguatges  de  programació  permesos  inicialment  van  començar  per  .net,  i  actualment 

també dona suport php entre altres llenguatges 

L’equip es  va posar en  contacte  amb  els del  servei Azure per  si hi havia  alguna manera de 

treballar amb un sistema Drupal (que funciona amb php),  i encara que en aquell moment no 

era viable, actualment s’ha desenvolupat un mecanisme per fer‐ho de forma automàtica. 

Amazon	

Es  un  sistema  de  cloud  el  qual  et  proporciona  una  sèrie  de màquines  virtuals  i  la  gestió 

d’aquestes corre per la part del desenvolupador de l’aplicació. 

Ofereix una  interfície per  a poder escalar el  teu  servei en minuts,  ja  sigui per  augmentar o 

reduir el servei. 

Permet pagar únicament per la capacitat que realment el sistema utilitzi. 

Google	Apps	

Es un servei semblant a Microsoft Azure, on et proporcionen albergar  la teva aplicació en els 

processadors de Google, sense la necessitat de gestionar els servidors. 

Google proposa una sèrie de quotes mensuals de forma gratuïta, en forma de  límits en us de 

processador, quantitat de visites, etc. Ofereix un sistema de pagament per ampliar aquestes 

limitacions. 
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Avui en dia ofereix dos  llenguatges de programació,  inicialment Python  i ara  també  Java. Es 

possible la utilització de php fent ús d’unes llibreries Java que interpreten el codi PHP. 

Arsys	

Empresa espanyola que ofereix serveis cloud. 

Permet la adquisició de 4 paquets, el bàsic, el premium i el privat. 

El bàsic és un servei on pagues en funció de la capacitat que tinguis contractada, tenint tota la 

flexibilitat que proporciona un sistema cloud en termes d’escalabilitat. 

A  diferència  del  bàsic,  on  s’ha  d’administrar  la màquina,  el  sistema  premium  incorpora  un 

administrador les 24 hores del dia per gestionar de la millor forma els teus recursos, així com 

màquines més potents 

El sistema privat ofereix un cloud privat, com el seu nom  indica, on els teus recursos  i dades 

estan aïllades de la resta d’usuaris del cloud. 

VPS	

Sistema  cloud  bastant  nou,  que  com  la  gran majoria  de  sistemes  d’aquest  estil  ofereix  la 

contractació de cpu, ram, disk, etc i permet escalabilitat a traves d’una interfície web. 

Han tret un nou servei optimitzat per treballar amb la versió 7 de Drupal. 

3.3.1. LOPD	
La Llei Orgànica de Protecció de Dades mereix un capítol a part. Més encara si s’ha d’integrar 

en un sistema tipus cloud. 

Durant el desenvolupament del projecte, s’han dut a terme diverses reunions amb el ganivet 

Jurídic de  la UPC per  establir quines  son  les  accions necessàries que  cal  implementar en  el 

sistema eolymp per poder  complir  la  llei de protecció de dades en  funció de  les dades que 

s’emmagatzemen dels usuaris i, tenint en compte que eolymp estarà a un sistema cloud. 

Aquestes accions son la publicació de textos legals en punts clau de l’aplicació i garantir que les 

dades no sortiran mai de Europa. 

Per exemple: 
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Creació	d’usuari	eolymp	

 

FIGURA 9 - CONDICIONS D'ÚS 

Recerca	

 

FIGURA 10 – RECERCA 

Xip	Groc	

 

FIGURA 11 - XIP GROC 

Inscripcions	Curses		

 

FIGURA 12 - TEXT LEGAL INSCRIPCIÓ CURSA 
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4. Sistema	integració	entre	Championchip	i	eolymp	

 

En aquest apartat presentarem  l’uploader. L’eina amb  la que eolymp es nodreix de  les dades 

de Championchip en acabar una cursa. 

Aquesta és un eina necessària  ja que és  la que  importa els  resultats de  les curses, els punts 

obtinguts, i es un dels afegits que oferim als usuaris d’eolymp. 

L’uploader ha passat per varies versions, des de  la primera,  la més simple, fins  la v2.5 que és 

l’actual.  

4.1. L’uploader		
En aquest apartat comença la part principal del projecte final de carrera. L’eina que es crea per 

importar el resultats i els punts obtinguts pels corredors en acabar una cursa. 

4.1.1. Introducció	
L’esborrany que traiem de com ha de ser el nostre sistema es molt clar des del començament. 

BD Championchip
Access

BD eolymp
MySql

Uploader

 

FIGURA 13 - UPLOADER 
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La nostra primera preocupació era saber que havia de ser aquest component que anomenen 

de  forma  genèrica  uploader  i  que  ha  de  permetre  la  càrrega  en  el  sistema  dels  resultats. 

Decidim que ha d’arribar a ser una aplicació d’escriptori que el client executi (Championchip), 

que s’alimenti de  les dades Access, que prepari un  fitxer en un  format definit,  i que  l’enviï a 

eolymp, per carregar‐ho a la base de dades. 

Aquest fitxer intermedi que es genera, decidim que ha de ser un fitxer en format XML, aquest 

format ha de contenir  les dades que conté un node de resultats  i un node de punts. Aquistar 

estructura es prou genèrica com per permetre una extensió fàcil de l’aplicació. 

4.1.2. Eolymp	–	Drupal	i	la	gestió	de	dades	
Necessitem guardar les dades de resultats i les dades de punts d’una cursa. 

Drupal, al ser un CMS, té les seves particularitats que intentaré explicar de forma resumida.  

Drupal  et  proporciona  tot  un  panell  d’administració  per  crear  un  site,  sense  “necessitat” 

d’escriure codi. Amb Drupal no  interactues amb  la base de dades, els seus camps, etc, si no 

que a traves de l’administració es va configurant i donant forma. 

A traves del panell d’administració de Drupal, es creen dos tipus de continguts (content types) 

un  per  manegar  els  resultats  i  un  altre  per  manegar  els  punts.  Bàsicament,  es  com  si 

estiguéssim creant dos taules a la base de dades, cada una amb els seus camps, però Drupal no 

treballa així, si no que té una potent estructura de base de dades normalitzada al 100% i el que 

semblen dos taules de la base da dades, Drupal ho reparteix en varies taules. 

A on vull arribar amb això? No podem crear un script que guardi les dades a la base de dades 

directament. Això ens suposaria saber  i entendre com funciona  la base de dades de Drupal,  i 

tot  i arribat a entendre aquest funcionament a  la perfecció, seria molt arriscat tenir un script 

que manipuli la base de dades.  

Drupal  es  un  sistema  viu,  que  va  canviant,  que  es  va modificant,  on  surten  updates  que 

modifiquen la forma de fer, la forma de treballar. Fer un script que modifiqui la base de dades , 

faria molt poc mantenible eolymp, cada modificació del core de Drupal posaria en risc el bon 

funcionament d’aquest script. 

Tenim  la necessitat de buscar una  forma Standard de carregar dades a  la base de dades de 

Drupal  des  d’un  sistema  extern.  La  solució  es  buscar  un mòdul  contribuït  que  faci  aquesta 

feina. 

Tenim dos opcions a valorar: 
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- Feeds (Feeds 2008) 

- XmlSync (xmlsync 2008) 

XmlSync	

Xmlsync és un mòdul que permet carregar dades des de fitxers XML a registres Drupal.  

Llegeix  un  format  específic  donat  pel  fitxer  codificat  en  XML  i  el mapeja  contra  un  node 

XMLSyncronym.  

Un  node  XMlSyncronym  es  un  tipus  d’estructura  que  ve  definida  pel  mòdul,  la  qual  es 

ampliable i servirà per emmagatzemar les dades del XML. 

Estadístiques	d’ús2:	

 

IL·LUSTRACIÓ 1 - ESTADÍSTIQUES D'ÚS XMLSYN 

Com podem veure és un mòdul que no s’ha estès molt. El fet que estigui en fase beta no és un 

factor que faci que no proliferi entre la comunitat, ja que la major part dels mòduls sempre hi 

son en versió beta i van evolucionant. 

Avantatges:	

- Permet carregar dades des d’un fitxer XML 

Inconvenients:	

- No permet carregar dades a un node nostre, nomes permet carregar dades d’un node 

que  crea  automàticament  el  mòdul.  A  nosaltres  ens  interessa  carregar  dades  als 

nostres nodes de resultats i de punts. 

- El mòdul no  és mantingut.  Sembla que  el  creador del mòdul no  el manté, per  tant 

tenim riscos de que si surt algun error, ningú ho solucionarà. 

- Està en versió beta. 

                                                            
2 Les estadístiques poden ser incomplertes degut que només els sites Drupal que reporten estadístiques 
son aquells que tenen el mòdul ‘Update status’ instal∙lat. 
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Conclusions:	

- És un mòdul que sí que ens podria fer ús, però els inconvenients son massa en contra 

dels avantatges. 

- El fet que ho faci servir molt poca gent, fa pensar que es un mòdul poc testejat, que 

pot tenir errors, i en aquest cas, poca gent està treballant en ells. 

- Que  sigui  una  versió  on  no  hi  ha  dades  de  cap mantenidor  i  no  saber  si  el mòdul 

evoluciona, o evolucionarà en un futur, doncs també es un gran què. 

- Decidim no fer servir aquest mòdul. 

Feeds	

Feeds és un mòdul que permet importar dades provinents de fitxers RSS, fitxers OPML o fitxers 

en  format CSV  i a partir d’aquestes crear   nodes, usuaris,  taxonomies,   etc, dins del sistema 

Drupal. 

Aquest mòdul per si sol no pot  importar dades que provinguin d’un fitxer en XML, però hi ha 

un altre mòdul que funciona conjuntament amb aquest, que permet la importació de dades en 

format XML. 

Estadístiques	d’us:	

 

IL·LUSTRACIÓ 2 - ESTADÌSTIQUES D'ÚS FEEDS 

Aquest mòdul s’ha estès molt durant l’últim any, i està sent utilitzat per la comunitat. Sembla 

un mòdul bastant fiable, i que qualsevol error serà reparat amb rapidesa. 

Avantatges:	

- Permet carregar dades a Drupal. 

- Permet crear i  modificar nodes propis, i carregar‐los amb la informació. 

- Si hi han moltes dades les importa en mode Batch. 

- Projecte activament mantingut. 

- Comença a estar reconegut per la comunitat. 
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Inconvenients:	

- No permet carregar fitxers en format XML. 

- Versió Beta. 

Conclusions:	

- Aquest mòdul és una bona opció, degut a que està molt estès, i ens dóna la possibilitat 

de trobar suport. 

- L’únic  inconvenient és el  fet de no poder  importar  fitxers XML, però  investigarem  la 

opció que dona de treballar conjuntament amb el mòdul Feeds XPathParser. 

Feeds	XPath	Parser	(Parser	s.f.)	

Aquest mòdul és un plugin per Feeds que permet parsejar fitxers d’entrada en format XML o 

HTML.  Permet importar dades a Drupal des de fonts de dades externes complexes. 

Per cada element que es vol extreure del  fitxer Es defineixen  regles Xpath que extreuen  les 

dades dels fitxers. 

Estadístiques	d’us:	

 

IL·LUSTRACIÓ 3 - ESTADÍSTIQUES D'ÚS FEEDS XPATH PARSER 

Aquest mòdul s’ha estès molt durant l’últim any, i està sent utilitzat per la comunitat. Sembla 

un mòdul bastant fiable, i que qualsevol error serà reparat amb rapidesa. 

Avantatges:	

- Ens permet parsejar dades a partir d’un xml. 

- Es un plugin que treballa amb Feeds. 

- Projecte activament mantingut. 

- Comença a estar reconegut per la comunitat. 

Inconvenients:	

-  
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Conclusions:	

- Aquest mòdul és una bona opció, degut a que està molt estès, i ens dóna la possibilitat 

de trobar suport. 

- És  la part que necessitàvem per poder  fer  servir Feeds,  ja que aquesta el  l’eina que 

buscàvem.  

Amb  les opcions sobre el paper,  la selecció està clara. Farem servir Feeds  juntament amb el 

mòdul xpathparser  ja que és un mòdul bastant acceptat per  la comunitat Drupal  i en cas de 

tenir dubtes o de que sorgeixi algun bug les possibilitats de poder trobar una solució son altes. 

Amb l’aparició de Drupal7 també ens va bé que sigui un mòdul acceptat ja que el procés de fer 

els canvis per adaptar‐lo a la versió 7 s’acceleraran. 

També cal dir que aquest mòdul ens permet crear els nodes definits per nosaltres a diferència 

del xmlsync que obligava a fer servir els seus propis tipus de nodes. 

4.2. Les	diferents	versions	
Aquesta es  l’eina que  inicialment ha de  llegir una base de dades en Microsoft® Access  i crear 

un fitxer en xml. 

Primer de tot ens plantegem quina tecnologia fer servir per aquesta eina. Sembla   una tasca 

fàcil, amb el que amb qualsevol llenguatge de programació ens servirà. 

Com passa sempre, cadascú tira per lo seu, i entre les dos persones que ho mirem, decidim fer 

servir PHP, o .NET. 

PHP, es un  llenguatge de programació bastant flexible alhora de tractar amb dades, el fet de 

ser  un  llenguatge  no  tipat  i  la  possibilitat  de  poder  treballar  amb  arrays  associatius,  per  la 

meva forma de veure el fa un llenguatge de programació molt vàlid per fer aquesta feina. 

Però tenim un problema, i es que tenim una base de dades en Access, tecnologia Microsoft. Un 

altre factor important es que per desenvolupar la versió 2 de l’uploader es un llenguatge vàlid, 

però  la 2.5 que  com  veurem  es una  aplicació  escriptori  en  el  client, doncs no  es una bona 

opció. 

El fet de tenir una base de dades Access i també s’ha de dir, tenir certa experiència en .NET i la 

comunicació  remota  entre  .NET  i  un  sistema  Drupal,  doncs  ens  fa  seleccionar  aquesta 

tecnologia per desenvolupar l’uploader. 
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4.2.1. Uploader	v1.0	
Aquesta és la primera versió de l’uploader, molt senzilla i manual.  

Aquesta  versió de  l’uploader només  contempla  la part de Drupal, no  tenim  cap  aplicació  al 

client per pujar  les dades, si no que  tot aquest procés en aquest moment s’hauria de  fer de 

forma manual.  

Realment aquesta part per si sola no es molt útil perquè hauríem de construir el fitxer xml amb 

totes les dades, o fer‐ho manualment un a un. Però per altra banda, també es pot dir que es la 

base del sistema, sense aquesta no seria possible la pujada de resultats. 

És  una  part  necessària  per  si  es  vol  fer  alguna  petita modificació  en  algun  dels  fitxer,  per 

modificar un resultat, o alguna dada amb la que hi hagi algun problema. Està fet de tal manera 

que si rep un resultat d’un corredor de  la mateixa cursa, ho detecta  i fa una modificació dels 

valors que hagin canviat, no inserta una nova fila a la base de dades. 

Etapes que contempla aquesta versió: 

Definir	format	del	fitxer	xml	que	volem	importar	

Aquí  a  partir  de  reunions  amb  el  client,  anar  a  curses  per  veure  la  forma  de  treballar  de 

ChampionChip i entendre el funcionament de la base de dades en Access, creem un model de 

fitxer en xml que serveixi per pujar les dades a eolymp. 

Es creen dos models, un per pujar resultats i un altre per pujar punts de la lliga. 

Format	del	fitxer	de	resultats:	

Aquest fragment del fitxer de resultats correspon a la Marató de Barcelona de l’any 2011. 

Format del fitxer: 

 Punts ‐ Node arrel 

 Competition – Node informació de la competició 

 Atletes – Array amb els corredors 

 Athlete  ‐  Node  corredor  amb  identificador  de  corredor  i  informació  de  la 

classificació. 

 Laps – Array amb els parcials on s’ha fet medició de temps. 

 Lap – Node parcial amb informació del temps, posició i nom del parcial. 

<?xml version="1.0"?> 

<!--Eolymp results file--> 

<results> 
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  <competition nodeSportEvent="284" description="Marató de Barcelona 2011"> 

    <athletes> 

      <athlete pos="8627" poscat="1878" timeoficialalpha="4:16:19" 

timerealalpha="4:05:54" timeoficial="15378250" timereal="14753250" uid="648" 

id="648284" datestart="2011-03-06 07:39:20" dateend="2011-03-06 11:45:14" 

title="Resultat Marató de Barcelona 2011 648"> 

        <laps> 

          <lap time="39:11" pos="10541" alias="km5" /> 

          <lap time="1:05:53" pos="10092" alias="km10" /> 

          <lap time="1:33:23" pos="9696" alias="km15" /> 

          <lap time="2:01:10" pos="9506" alias="km20" /> 

          <lap time="2:07:12" pos="9393" alias="km21" /> 

          <lap time="2:28:53" pos="9334" alias="km25" /> 

          <lap time="2:57:00" pos="9079" alias="km30" /> 

          <lap time="4:01:04" pos="8876" alias="km40" /> 

        </laps> 

      </athlete> 

      <athlete pos="10741" poscat="2336" timeoficialalpha="4:40:20" 

timerealalpha="4:29:18" timeoficial="16819100" timereal="16157900" uid="345" 

id="345284" datestart="2011-03-06 07:39:40" dateend="2011-03-06 12:08:58" 

title="Resultat Marató de Barcelona 2011 345"> 

        <laps> 

          <lap time="43:46" pos="12427" alias="km5" /> 

          <lap time="1:14:48" pos="12409" alias="km10" /> 

          <lap time="1:46:43" pos="12384" alias="km15" /> 

          <lap time="2:18:56" pos="12319" alias="km20" /> 

          <lap time="2:25:57" pos="12316" alias="km21" /> 

          <lap time="2:50:38" pos="12165" alias="km25" /> 

          <lap time="3:22:14" pos="11857" alias="km30" /> 

          <lap time="4:27:12" pos="11118" alias="km40" /> 

        </laps> 

      </athlete> 

      <athlete pos="3845" poscat="997" timeoficialalpha="3:38:09" 

timerealalpha="3:33:11" timeoficial="13088500" timereal="12790600" uid="34" 
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id="34284" datestart="2011-03-06 07:33:40" dateend="2011-03-06 11:06:51" 

title="Resultat Marató de Barcelona 2011 34"> 

        <laps> 

          <lap time="30:34" pos="4945" alias="km5" /> 

          <lap time="54:23" pos="4444" alias="km10" /> 

          <lap time="1:18:40" pos="4276" alias="km15" /> 

          <lap time="1:43:02" pos="4168" alias="km20" /> 

          <lap time="1:48:22" pos="4142" alias="km21" /> 

          <lap time="2:07:32" pos="4126" alias="km25" /> 

          <lap time="2:32:03" pos="3981" alias="km30" /> 

          <lap time="3:26:21" pos="3919" alias="km40" /> 

        </laps> 

      </athlete> 

    </athletes> 

  </competition> 

</results> 

Format	del	fitxer	de	punts:	

Aquest fragment del fitxer de punts correspon a la Marató de Barcelona de l’any 2011. 

Com es pot veure hi ha: 

 Punts ‐ Node arrel 

 Competition – Node informació de la competició 

 Atletes – Array amb els corredors 

 Athlete ‐ Node corredor amb identificador de corredor 

 Leagues – Array amb les lligues que participa el corredor. 

 League – Node lliga amb la informació de la puntuació 

 

<?xml version="1.0"?> 

<!--Eolymp results file--> 

<points> 

  <competition nodeSportEvent="284" description="Marató de Barcelona 2011"> 

    <athletes> 

      <athlete uid="251"> 

        <leages> 
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          <leage nodeLeage="5" points="57.08" id="2512845" title="Punts 5 

Marató de Barcelona 2011 251" /> 

        </leages> 

      </athlete> 

      <athlete uid="563"> 

        <leages> 

          <leage nodeLeage="5" points="62.03" id="5632845" title="Punts 5 

Marató de Barcelona 2011 563" /> 

        </leages> 

      </athlete> 

      <athlete uid="490"> 

        <leages> 

          <leage nodeLeage="5" points="68.27" id="4902845" title="Punts 5 

Marató de Barcelona 2011 490" /> 

        </leages> 

      </athlete> 

    </athletes> 

  </competition> 

</points> 

 

 

Definir	regles	XPath	per	extreure	les	dades	codificades	en	xml	

Aquí va haver tot un procés de documentació sobre que son les regles XPath i com aplicar‐les. 

Aquesta etapa està molt lligada amb la següent, ja que ens va obligar canviar les regles a mida 

que anàvem coneixent  els requisits del mòdul de feeds. 

Xpath	

Una de les característiques del XML es que es construeix de tal forma que es possible d’accedir 

a cadascuna de les seves parts a mode que podem tractar les dades de cada un dels elements 

que ho composen. 

Amb Xpath podem fer referencia a text, elements, atributs i a qualsevol informació continguda 

dintre d’un fitxer xml. 
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Com un  fitxer en xml d’alguna manera està  fet en  forma d’arbre, on existeix  la relació entre 

pare, fill, ascendent, descendent, on cada node pot ser un node final, un node entremig i a la 

vegada aquests nodes poden contenir atributs o no... doncs xpath defineix una sèrie de regles 

que serveixen per poder extreure qualsevol dada d’un xml que estigui ben format. 

Si agafem les mostres de fitxers en XML que hem mostrat anteriorment, aquí tenim una sèrie 

d’exemples per extreure dades amb regles xpath. 

Sobre	el	fitxer	de	resultats:	

Posició :  /results/competition/athletes/athlete/@pos 

Temps Oficial: /results/competition/athletes/athlete/@timeoficial 

Temps d’un parcial: /results/competition/athletes/athlete/laps/lap/@time 

Alias d’un parcial: /results/competition/athletes/athlete/laps/lap/@alias 

 

Integració	amb	el	mòdul	feeds	de	Drupal	

Com ja hem comentat en un apartat anterior, feeds més feeds xpath parser són dos eines que 

permeten fer la importació de dades complexes del mon real en el sistema eolymp. 

Son  les eines que farem servir per  importar  les dades de resultats  i punts obtinguts a  la  lliga 

desprès de la realització d’una cursa. 

Aquesta part ens va comportar fer un munt de proves, per veure com es comportava aquest 

servei en funció de l’entrada de dades en casos límit, donat que no hi ha molta documentació 

dels mòduls. 

Panell de configuració de feeds: 
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FIGURA 14 - 1 CONFIGURACIÓ DEL FEEDS 

Aquest mòdul té una configuració bàsica, on s’indica una sèrie de paràmetres bàsics que seran 

els mateixos per a resultats i punts. 

- Mode ‘standalone’: es farà servir de forma manual, no està lligat a cap procés. 

- Refresh: No ha de refrescar, els fitxers que s’importen, es guarden al servidor  i no es 

modificaran,  si  s’escau,  es  tornarà  a  fer  la  càrrega  de  les  dades  que  produirà  la 

modificació només d’aquelles dades que hagin sigut modificades. 

- Fetcher: En aquest punt es pot definir que el fitxer es proporcionarà de forma manual. 

- Parser: Seleccionem el plugin que hem instal∙lat. Xpath parser. 

- Processor: Especifiquem que  les dades que volem parsejar al  fitxer s’han d’entendre 

com a nous nodes. 

- Mappings: Aquí assignem regles a atributs dels nodes de eolymp, com podem veure en 

aquestes imatges. 
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FIGURA 15 - MAPPINGS RESULTATS 

FIGURA 16 - MAPPINGS PUNTS 

-  Regles  Xpath  que  s’encarreguen  de  extreure  les  dades  dels  fitxers.  Exemple  de  les 

regles de pujada de resultats: 

 

 

FIGURA 17 - FEEDS REGLES XPATH 
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4.2.2. Uploader	v2.0	
 

La versió 2.0 ja és la primera versió totalment operativa. 

Aprofitant la versió 1.0 es munta la part client, que com ja hem comentat és una aplicació en 

.NET que rep la base de dades en Access com a input i genera dos xml, un per resultats i un per 

punts de la lliga. 

Funcionament	de	la	versió	2.0	

El funcionament d’aquesta versió, es la següent: 

- Abans de  començar  la  cursa,  s’ha de preparar  la base de dades en excel amb  certa 

informació  que  es  necessària  per  la  pujada  de  dades. 

Per exemple,  les dades es pugen relacionades a una cursa, aquesta cursa prèviament 

s’ha donat d’alta al  sistema eolymp, habitualment mesos abans del dia de  la prova. 

Donat que el que donem d’alta es només els resultats relacionats als corredors d’una 

certa  cursa,  doncs  es  imprescindible  saber  de  quina  node  estem  parlant.  

El mateix passa per  les dades de  la  lliga, s’ha de saber a quina  lliga pertany  la cursa 

abans  de  res. 

Aquesta sèrie de dades  les poden trobar a  la part d’administració de eolymp, entrant 

amb  l’usuari  empresa.  Els  hem  preparat  un  document,  indicant  on  poden  trobar 

aquesta informació. 

- Un cop acabada  la cursa, amb  la base de dades en Access generada, es processa  i es 

generen els fitxers en xml. 

- Amb  aquests  fitxers,  s’ha  d’entrar  a  la  part  d’administració  del  Drupal,  a  la  secció 

d’imports i carregar ell fitxers allà. 

Aquest procés tot i ser bastant fàcil per als usuaris es complicat ja que hi ha força treballadors 

a ChampionChip a  les diferents curses  i és difícil poder  fer una  formació a  tots ells. Així que 

decidim que  temporalment  la pujada de resultats  la  farem nosaltres  i anem pensant en com 

fer una versió molt més fàcil per ells. 
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FIGURA 18 - UPLOADER V2.0 

El procediment és el següent. 

- Es selecciona el fitxer de la base de dades. 

- Es selecciona el camp Event. Aquest camp és indica quina cursa es volen pujar dades. 

Per exemple, hi ha curses que el mateix dia es fan diferents distancies, per exemple, 5 i 

10 kms. El fet d’haver dos curses pot ser que siguin dos circuits diferents, llavors serien 

com dos curses diferents controlades pel dos bases de dades, o les dues curses poden 

compartir el circuit. Llavors les dues curses son inserides dintre de la mateixa base de 

dades. 

Amb  lo  qual  hem  d’especificar  quin  Event  (Cursa)  volem  generar  els  fitxers  de 

resultats. 

- Marquem quants parcials té  la cursa. Això s’ha de fer manualment perquè a vegades 

els camps dels parcials a  la base de dades son fets servir per calcular dades de forma 

temporal,  així  que  no  tenim  una  forma  automàtica  de  saber  quins  parcials  té  cada 

cursa. Per cada parcial s’ha d’especificar el alias, per exemple: Km 5 

- Seleccionar la puntuació de la cursa, que pot ser simple, doble, triple.... etc 

- En aquest moment ja podem generar els fitxers. 
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4.2.3. Uploader	v2.5	
Aquesta és  la versió actual de  l’uploader. Aquesta versió  intenta automatitzar encara més el 

procés de càrrega de dades a fi que la feina per part de la gent de ChampionChip sigui menor i 

puguin ser autosuficients en la pujada de resultats. 

Enumerem quines son les millores d’aquesta versió. 

- Eliminar cap feina prèvia al dia de la cursa. No serà necessari preparar la base de dades 

amb la que es treballarà el dia de la cursa. Totes aquestes dades les podran seleccionar 

el  mateix  dia  de  la  cursa,  amb  l’uploader. 

Podrem seleccionar les dades pertinents a la cursa i seleccionar les de la lliga. 

- Poder treballar contra el servidor de proves o el servidor de producció.  

- Automatitzar la càrrega de dades a eolymp. 

- Dels  punts  1  y  2  s’extreu  que  l’aplicació  deixa  de  ser  offline  per  a  tenir  un 

comportament online. 

En  aquesta  versió  incorporarem  conceptes  nous,  i  noves  tecnologies,  concretament 

incorporem Drupal services i xmlrpc. 

Drupal	Services	

Drupal services és una API que et permet integrar aplicacions externes amb el sistema Drupal, 

aquestes  aplicacions  poden  interactuar  amb  el  sistema  a mode  d’extreure  dades  o  també 

modificar o afegir. 

Defineix  una  sèrie  de  mètodes  accessibles  per  aplicacions  remotes  accessibles  de  forma 

segura, ja que requereix una autenticació prèvia com si estiguéssim accedint via web, tot sota 

un protocol xmlrpc. També ofereix altres protocols, com soap, o amf, però ens centrarem amb 

xmlrpc que es el que farem servir. 

Drupal disposa d’una  sèrie de  serveis desenvolupats per  la  comunitat que molt útils per  les 

nostres necessitats, així com proporciona  les eines per a poder desenvolupar el nostre propi 

servei en cas de necessitat. 

Quan parlem d’un mòdul a Drupal, com sempre hem  fet, ens hem de preocupar que aquest 

mòdul estigui lo suficientment estès a la comunitat i mantingut com per si hi sorgeix algun bug, 

doncs que sigui ràpid de solucionar. 

A  continuació  veurem  les  estadístiques d’us que demostren que  el mòdul  està  àmpliament 

estès. 



                                                                                                                                          

 
 

45

 

FIGURA 19 - ESTADÍSTIQUES D'ÚS SERVICES 

Per aquesta versió del uploader treballarem amb els següents serveis: 

	

System	service 

Ens permet  interactuat contra el sistema Drupal. L’ús que  li donarem serà bàsicament  fer  la 

connexió i la autenticació contra eolymp. Ens retorna un identificador de sessió que haurem de 

reenviar a cada crida per autenticar‐nos.  

Funcions: 

- Connect 

- Mail 

- getVariable 

- setVariable 

- moduleExists 

- getServices 

- cacheClearAll 

- watchdog 

   

File	Service	

La  funcionalitat  d’aquest  servei  es  poder  manipular  fitxers.  A  eolymp  farem  servir  la 

funcionalitat  de  pujar  un  fitxer,  ja  que  treballem  amb  la  opció  de  pujar  els  fitxers 

automàticament al servei i processar‐los amb feeds. 

Funcions: 

- get 

- save 
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- getNodeFiles 

	

User	Service 

Amb  el  servei  d’usuaris  podem  tenir  totes  les  funcionalitats  relacionades  amb  l’usuari.  Ens 

permet obtenir informació relacionada al usuari, el seu perfil, etc. 

Farem servir la funcionalitat de login. 

Funcions: 

- userGet 

- userDelete 

- userLogin 

- userLogout 

- userSave 

	

Node	Service	

Funcions relacionades amb els nodes de Drupal. Podrem veure, crear, editar i guardar nodes a 

Drupal.  Per  aquesta  versió  de  l’uploader  veurem  que  nomes  fem  servir  la  funcionalitat  de 

extreure  nodes  per  veure  la  seva  informació,  però  veurem  a  la  versió  3  del  uploader  que 

crearem contingut de forma remota. 

Funcions: 

- nodeGet 

- nodeView 

- nodeDelete 

- nodeSave 

	

XmlRpc	

XmlRpc es un protocol de crides remotes que fa servir XML per codificar les dades i HTTP com 

a protocol de transmissió de missatges. 

Està  pensat  per  a  que  sigui  el més  simple  possible,  però  a  la  vegada  que  pugui  suportar 

transmetre,  processar  i  retornar  complexes  estructures  de  dades.  Realment  de  tots  els 
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protocols de crides remotes es un dels més simples degut a l’extensa documentació que tenen 

els altres protocols. 

Com  podem  veure  a  la  següent  imatge,  d’esquerra  (uploader)  a  dreta  (eolymp),  partim  de 

dades en  format pla, es codifiquen en XML  i s’envien via HTTP. Un cop arribades al servidor 

eolymp,  el  servidor  basat  en  services,  descodifica  aquest  XML  per  obtenir  les  dades  i  les 

processarà. 

 

FIGURA 20 - XMLRPC 

 

Funcionament	de	la	versió	2.5	

El funcionament d’aquesta versió, es el següent: 

- No necessitem preparar  la base de dades de ChampionChip abans de començar una 

cursa. 

- Un cop acabada la cursa, obrim l’uploader v2.5. 
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FIGURA 21 - UPLOADER V2.5 - OPCIONS 

 

Aquesta es el que veu un usuari al obrir l’aplicació. 

Pot seleccionar la base de dades de la cursa amb la qual treballarà. 

Ha d’especificar  com a  l’antiga versió del uploader el  “Event”, que es  la  cursa de  la qual es 

volen exportar les dades. Per defecte sempre es 1. 

A partir d’aquest moment, té una sèrie de pestanyes a la part esquerra de l’aplicació que s’han 

d’executar de forma ordenada, una darrera l’altre. Les expliquem a continuació. 



                                                                                                                                          

 
 

49

	

Opcions	

 

FIGURA 22 - UPLOADER V2.5 - OPCIONS 

Aquí han d’omplir les dades d’usuari. S’ha creat un tipus d’usuari uploader per aquesta funció. 

Aquest usuari només té permisos per fer la importació de dades. 

Igualment s’ha de seleccionar el servidor al qual es vol atacar, el de producció o el servidor de 

proves. 

Aquesta informació es guarda codificada en un fitxer a la màquina del client per a que no hagi 

d’introduir les dades un i altre cop. 

Curses	

 

FIGURA 23 - UPLOADER V2.5 - CURSES 

Aquesta plana sortirà sense cap informació. En el moment que es clicka “actualitzar” es fa una 

crida via XMLRPC contra el servidor on rep el llistat de curses per l’any en curs. 
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Aquí s’ha de seleccionar  la cursa per  la que s’han de pujar  les dades. Aquest sistema treballa 

de forma paral∙lela si en la base de dades s’ha introduït el codi de cursa.  

Aquest pas pot portar a confusió, en el cas que no es seleccioni  la cursa que toca. Per això a 

l’últim pas tindrem la confirmació de dades. 

	

Lligues	

 

FIGURA 24 - UPLOADER V2.5 - LLIGUES 

En aquesta pantalla s’ha d’actualitzar per tal que mostri el llistat de lligues.  

Es selecciona la lliga o lligues per a les quals puntua la cursa i es por passar al següent pas. 

 

Resultats	i	punts	

 

FIGURA 25 - UPLOADER V2.5 - RESULTATS 
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FIGURA 26 - UPLOADER V2.5 - PUNTS 

Com a  la versió 2.0 de  l’uploader, de  la mateixa manera hem de seleccionar els parcials dels 

quals es composa la cursa i afegir un àlies a cadascun d’ells, que és el que veurà l’usuari final. 

  

Publicar	

 

FIGURA 27 - UPLOADER 2.5 - INSTRUCCIONS 

Com  a última pas  tenim  les  instruccions de  com  carregar  les dades.  En  aquest  cas no hem 

generat cap fitxer, ni de punts ni de resultats, per això els botons de la part inferior estan des‐

habilitats. 

En cas de tenir generats els fitxers, en el moment de clicar sobre aquest botó, es fa una crida 

via XMLRPC per agafar el node de  la cursa a  la qual es vol associar  la  informació a pujar. En 

aquest moment amb aquesta informació a l’usuari li apareixerà una confirmació d’enviament. 

La confirmació mostra el nom de la cursa i el servidor al qual es pujaran les dades.  

En cas d’acceptar, s’obrirà  l’explorador,  i apareixerà “loguejat” a  la pàgina de eolymp, just on 

s’han de pujar els resultats i seguint les instruccions descrites a l’esquerra es farà l’upload del 

fitxer. 

Tot seguit veurem de forma gràfica aquest procés. 
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FIGURA 28 - UPLOADER V2.5 - MISSATGE CONFIRMACIÓ 

	

Missatge	de	confirmació	

 

FIGURA 29 - UPLOADER V2.5 - SELECCIONAR FITXER 

 

Seleccionem el fitxer per importar, i prenem el botó Import 

 

FIGURA 30 - UPLOADER V2.5 - IMPORTANT DADES 

 



                                                                                                                                          

 
 

53

 

FIGURA 31 - UPLOADER V2.5 - RESUM IMPORTACIO DADES 

Importació realitzada correctament. En aquest cas no s’ha pujat cap dada nova, si no que s’han 

modificat 322 nodes de la Cursa del Corte Ingles. 

 

Incidències	amb	la	versió	2.5	

En aquesta versió van haver‐hi una pèrdua de temps de més d’una setmana degut a que es va 

intentar aconseguir el següent comportament. 

En el moment de la pujada de resultats, com hem vist en el funcionament, s’obre l’explorador 

on seleccionem el fitxer que volem carregar. Aquest pas volíem que fos totalment transparent 

a l’usuari. 

Feeds treballa de tal forma que en el moment de carregar un fitxer, primer ho guarda en local 

en  un  directori  del  servidor  i  posteriorment  llegeix  aquest  fitxer.  Si  ens  fixem  al  formulari, 

podem fer un upload de fitxer o podem especificar un path on ha d’anar a buscar el fitxer, si el 

fitxer està prèviament al sistema. 

El funcionament plantejat de l’uploader era: 

1‐ Pujar el fitxer al servidor mitjançant xmlrpc. 

2‐ Simular un  login al sistema  i accedir a  la pàgina d’importació de resultats o punts per 

simular l’acció d’un esser humà amb el navegador. 

El punt 1 ho tenim resolt, no hi va haver problema en desenvolupar aquest punt. 

El punt dos va ser el més complicat, ja que es van estudiar les peticions que feia un usuari.  

Ràpidament ens  vam adonar que Drupal  tenia  sistemes de  seguretat per prevenir  l’accés al 

sistema a robots, per exemple en tot formulari, envia un string random què s’ha de reenviar 

per a que accepti la petició.  

El primer repte va ser saltar‐se totes aquestes barreres de seguretat que  interposava Drupal, 

en vàries de les peticions que enviàvem.  
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Un cop salvades aquestes peticions aconseguim arribar de  forma automàtica  i  transparent a 

l’últim pas, la pujada de resultats. 

Hem de replicar el formulari de Drupal, amb totes les regles xpath, amb el path del fitxer i amb 

totes  les mides de  seguretat. En aquest punt només vam  tenir algun problema d’encoding  i 

que  Drupal  ens  tirava  la  petició  enrere  per  que  no  complíem  una  de  les  restriccions  de 

seguretat, però un cop fet, procedim a fer la petició. 

Arribats aquí pensàvem que teníem tot fet, tot correcte, ens trobem amb una nova barrera. 

La petició que fem, retorna un número de treball, amb el que examinant el comportament de 

Drupal amb un navegador veiem que posteriorment a rebre aquest identificador de treball, fa 

tres peticions més: 

- Job prepare 

- Job start 

- Job finish 

Acabem de simular aquest comportament  i aconseguim pujar el nostre fitxer de probes. Tant 

de  resultats  com  de  punts.  Fem  diversos  test  i  comprovem  com  les  dades  es  pugen 

satisfactòriament! 

Però el primer dia que  intentem  fer  servir aquest  sistema en producció algo  falla,  intentem 

pujar  els  resultats  de  la  cursa  del  corte  ingles,  i  veiem  que  es  pugen  només  els  primers 

resultats, però no els últims. 

Amb més calma analitzem el que està succeint  i veiem que feeds quan té un fitxer molt gran 

per  pujar,  ho  puja  en mode  diferit,  controlant  en  javascript  el  tamany  i  fent  varies  crides 

esperant la resposta per tornar a generar una altra crida per pujar la part següent. 

Nosaltres enviàvem tres úniques crides de forma seqüencial i no donàvem temps a Drupal de 

finalitzar el processat de dades.  

En aquest moment, veient  la complexitat del que teníem  i que volíem acabar  la versió 2.5 de 

l’uploader  per  poder  dedicar  temps  a  altres  funcionalitats,  decidim  fer  un  pas  enrere  i 

replantejar‐nos  la  pujada  de  resultats  per  a  que  quedi  com  hem  vist  a  la  descripció  del 

funcionament de la versió 2.5. 

En total es va estar prop de dos setmanes per desenvolupar aquesta funcionalitat  i des de el 

moment que decidim parar i fer marxa enrere per implementar‐ho de la forma que avui en dia 

coneixem es vam trigar 2 dies. 
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4.2.4. Uploader	v3.0	
La versió de  l’uploader 3.0 serà una versió  futura, donat que actualment s’està  fent servir  la 

versió 2.5. 

Aquesta versió  les millores que  incorporarà  serà  la pujada de  resultats  i punts de  la  lliga en 

temps  real.  En  el moment que  els  corredors passin per  sobre de  les  catifes  i  aquesta dada 

quedi  processada,  serà  capturada  pel  uploader  què  explotant  les  capacitats  del  protocol 

xmlrpc i del mòdul services del Drupal que hem vist anteriorment, farà la càrrega de resultats 

al servidor sense la necessitat de fer un fitxer entremig. 

Aquesta versió farà que tot just els corredors passin per les catifes, amb un retràs màxim d’un 

o dos minuts, quedin els seus temps als servidors, el que permetrà que al finalitzar la cursa, tot 

just estiguin agafant la fruita i recuperant‐se puguin saber el seu temps oficial ChampionChip. 

Així podran comentar la cursa amb els seus companys, cosa que habitualment es fa un cop s’ha 

arribat a casa o si es coincideix amb els companys a la següent cursa. 

Un altra funcionalitat que es podrà obtindré és el fet que els amics dels corredors,  la família, 

etc, puguin seguir els corredors en un mapa. Per exemple que puguin tenir accés a un mapa 

amb  el  recorregut marcat  de  la  cursa  i  de  forma  aproximada  puguin  veure  unes  boles  de 

diferents  colors  que  representa  la  posició  dels  seus  amics  que  en  aquell  moment  estan 

participant a l’esdeveniment esportiu. 

4.3. Experiència	d’usuari	
Com hem comentat anteriorment tot aquest sistema dona un valor afegit a eolymp, sobretot a 

aquells usuaris que estiguin registrats al sistema. 

Un cop acabada la cursa, aquests usuaris arribaran a casa i abans que puguin entrar a la dutxa 

podran consultar els seus resultats, i els dels seus amics. Només entrar a la pàgina de principal 

al menú  de  l’esquerra  podran  veure  el  seu  resultat  i  clicant  sobre  ell mateix,  els  dels  seus 

amics. Tant mateix podran entrar a la pàgina de la lliga i comprovar com van respecte als seus 

amics a la classificació. Tot amb un parell de clics, no més, i de forma molt fàcil i ràpida. 

Veiem de forma gràfica això. 
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Pas	1	‐	Entrem	a	eolymp.cat	

 

FIGURA 32 - EOLYMP - INICI 

	

Pas	2	–	Selecció	de	la	cursa	a	la	que	he	participat	

 

FIGURA 33 - EOLYMP - LES MEVES CURSES 
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Pas	3	–	Mirem	la	pàgina	de	la	cursa,	amb	el	meu	resultat,	el	dels	meus	amics,	etc	

 

FIGURA 34 - EOLYMP - VISTA D'UNA CURSA 

	

Pas	4‐	Cliquem	sobre	la	columna	temps	real,	veiem	de	forma	detallada	el	resultat	

 

FIGURA 35 - RESULTATS DETALLATS DE CURSA 
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Pas	5	–	Lliga,	seleccionem	esports,	trobarem	llistat	de	lligues	‐>	Lliga	2.0	

 

FIGURA 36 - EOLYMP - CLASSIFICACIO MEVA I DELS COMPANYS LLIGA 2.0 
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5. Sistema	d’inscripcions	

 

Aquest punt es també un d’aquells punts que fan que l’ús d’eolymp, sigui un valor afegit pels 

seus  usuaris,  ja  que  disposaran  un  calendari  complert  de  les  curses  a  Catalunya  més  la 

possibilitat de poder realitzar inscripcions a aquestes. 

Fins ara quan un corredor s’havia d’inscriure a una cursa, havia de buscar  la web de  la cursa 

per arribar al formulari d’inscripció. Un procés que sembla fàcil a priori, però tenint en compte 

la mitjana d’edat dels  corredors que  s’inscriuen a  curses,  i el desconeixement d’informàtica 

més o menys generalitzat d’aquest  sector de  la població, aquest procés pot  convertir‐se en 

algo complicat. 

Hi han corredors que participen a una cursa, però també hi ha d’altres que arriben a participar 

a més de 60 curses  l’any, es a dir, a més d’una cursa per cap de setmana!  I amb el sistema 

tradicional d’inscripcions, s’ha d’omplir un i altre cop el formulari d’inscripció. 

Amb  aquesta  plataforma  d’inscripcions  intentem  centralitzar  tot  aquest  procés  dintre 

d’eolymp, que el procés d’inscripció a una cursa sempre sigui el mateix, sabem que per aquest 

sector  de  la  població  que  li  sembla  difícil  el  procés  anterior,  potser  li  sembla  difícil  també 

aquest procés, però  la diferència es que aquest procés sempre serà el mateix,  i un cop fetes 

dos inscripcions, la resta serà bufar i fer ampolles. 

Òbviament també ens aprofitarem del fet de tenir un perfil d’usuari, amb una sèrie de dades 

personals que farem servir a l’hora de formalitzar una inscripció, fent que l’usuari d’eolymp no 

tingui la necessitat d’omplir cap tipus de dada personal. 

Com  veurem  en  aquests  apartats  tindrem  dos  sistemes  d’inscripcions,  que  funcionaran  de 

forma paral∙lela e integrada. 

El primer sistema serà un sistema integrat dintre de la plataforma eolymp, combinant les eines 

que Drupal posa a  l’abast de tothom per poder desenvolupar tota  la part d’inscripcions amb 

passarel∙la bancaria. Es podran beneficiar d’aquest sistema tots els usuaris d’eolymp. 

El segon sistema serà un sistema a mida, partint des de 0, que també gestionarà inscripcions, 

enfocat a aquells usuaris que no formin part de la plataforma eolymp i que no vulguin formar‐

ne part.  
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Aquests dos sistemes, totalment diferents, dintre de les possibilitats que comporti, treballaran 

de forma conjunta. 

5.1. Inscripcions	usuaris	eolymp	
Aquest sistema d’inscripcions està integrat amb tot el servei Drupal. 

Drupal com a tal proporciona una sèrie d’eines que combinades de la forma correcta ens han 

permès aconseguir un sistema d’inscripcions íntegre. 

Repassarem les característiques més importants d’aquest sistema d’inscripcions, quins mòduls 

hem combinat i amb quins problemes ens hem trobat. 

5.1.1. Producte	
Des del moment en el qual comencem a plantejar‐nos fer inscripcions i cobrar per elles surt el 

concepte de producte. 

Drupal disposa d’eines que es poden integrar en el sistema per tal de crear una botiga virtual, 

on es puguin vendre productes.  

Fins ara només pensàvem en curses, informació relacionada amb elles com pot ser els resultats 

d’una cursa, lligues, punts de la lliga, usuaris, etc. Però a partir d’ara les curses les haurem de 

diferenciar, ja que surt una nova idea de cursa, serà una cursa que els usuaris podran comprar, 

es  a  dir  tindrem  curses  que  seran  productes  i  curses  que  no  en  seran  per  que  no  tinguin 

inscripcions. 

Aquest cursa‐producte serà una especialització del tipus cursa, on tindrem totes les dades que 

té una cursa, més tota aquella informació degut a que és a la vegada un producte. 

 

Fee	

ChampionChip  com  ja  s’ha  comentat  varies  vegades,  la  seva  clau  de  l’èxit  és  el  xip  groc, 

element que cada cop està prenent més força,  i que cada cop es més usual que tot tipus de 

corredor,  tant el que corre un cop a  l’any com el que corre més de 60 cops  l’any en disposi 

d’un xip. 

És cert que es un fet que va creixent però  la realitat es que per posar un exemple a  la cursa 

dels bombers d’aquest any 2011 de 20774 corredors que van arribar a meta, 9978 tenien xip 

groc. Un total de 10796 corredors van fer‐ho sense xip groc. 
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10796  persones  van  fer‐ho  sense  xip  groc,  sense  l’element  que  permet  identificar  als 

corredors, però  igualment aquests corredors tenen el seu temps de pas per meta. No es que 

una persona o un equip de persones estiguin a meta apuntat a tota la gent que arriba sense xip 

i s’apunten l’hora d’arribada, sino que existeix un altre xip, el xip blanc. 

El xip blanc es un xip que a diferencia del groc, no es personal i si que es transferible, i es un xip 

temporal per córrer una cursa i prou. 

Com tot això es un material proporcionat per la cursa i té un cost econòmic, doncs les curses 

fan  tipus d’inscripcions,  inscripcions que  siguin per  a  gent  amb  xip  groc,  i persones que no 

tinguin xip groc, amb  lo quan han de  llogar un xip blanc que els hi proporcionaran el dia de 

recollida de dorsals. 

Aquest xip blanc té un cost diferent segons el tipus de cursa, a vegades un euro, a vegades dos, 

a vegades 3. 

Un altre factor, es que hi ha un cert número de curses que el que fan es oferir un xip groc de 

compra amb  la  inscripció, sol ser a mode d’oferta, amb un sobre cost en  la  inscripció d’uns 8 

euros, quan el cost d’un xip groc son uns 18 euros. 

En resum, això fa que tinguem productes que en funció de si l’usuari que ho compra té un xip 

en propietat o no, automàticament li haurem de carregar un preu o un altre. 

Aquest fet ho gestionarem amb el mòdul ubertcart fee. 

La traducció de fee és tarifa, i bàsicament es el que ens permet controlar aquest mòdul, poder 

afegir un sobre cost a un producte. 

Aquest sobre cost s’haurà d’aplicar automàticament si  la persona  introdueix o no el codi del 

xip. Això ho veurem més endavant quan parlem sobre modificacions fetes. 

5.1.2. Botiga	
Ara que tenim clar que apareix la categoria de producte, aquesta categoria ens la dona sino el 

mòdul de Drupal que farà possible que el nostre site, eolymp.cat pugui vendre. 

Tota la lògica de botiga la posa el mòdul ubertcart 

Ubercart	

Ubercart és un mòdul de Drupal que permet  implementar webs de comerç electrònic d’una 

forma fàcil. Realment es un conjunt de mòduls i de submòduls que ofereixen les funcionalitats 

necessàries per implementar una botiga virtual.  
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Ubercart és un dels mòduls més complexes i complerts dels que disposa Drupal. Això es degut 

a que al món en el que vivim, cada cop hi ha més empreses per internet que ofereixen serveis i 

productes a través de la xarxa. Aquest fet, juntament amb el creixement de Drupal en aquests 

últims anys, ha fet que molta gent participi en el desenvolupament d’aquest mòdul, on tothom 

té les seves particularitats, les seves necessitats i la comunitat va fent créixer aquest mòdul en 

base a això. 

És un mòdul molt complex, permet  infinites combinacions,  té milers d’opcions  i potser hi ha 

alternatives a Drupal més flexibles, però si que es veritat que és el mòdul més potent i el que 

millors resultats dona. 

Repassem el que ens ofereix Drupal, farem una classificació en submòduls i desprès veurem el 

que hi ha dintre de cada submòdul. 

 

UberCart	Core	

Conté tots els submòduls necessaris per a qualsevol botiga virtual. D’aquests haurem d’utilitzar 

la majoria. 

Aquests mòduls són: 

- Cart:  Implementa  el  carret  de  la  compra,  es  a  dir  la  funcionalitat  de  que  un  usuari 

pugui tenir una llista on afegir els seus productes per després fer una compra. 

- Conditional  Actions:  Afegeix mecanismes  per  a  que  altres mòduls  puguin  realitzar 

accions basades en condicions sobre els articles de  la botiga. Per exemple, enviar un 

email quan s’ha completat una comanda, etc. 

- Order: Permet gestionar  les comandes que tenim a  la botiga, permet que els usuaris 

puguin gestionar les seves comandes, que els administradors puguin veure i editar les 

comandes de  la botiga o  fins  i  tot que els administrador creïn noves comandes, per 

exemple en el cas de que els usuaris facin comandes per telèfon. 

- Product: Tot el necessari per gestionar els productes dels que parlàvem anteriorment 

de la botiga. 

- Store: Crea tota la lògica necessària per gestionar el que es una botiga. 

 

UberCart	Core	(Optional)		

Recull de mòduls no indispensables però que en funció dels requeriments de la botiga, poden 

ser útils. 
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Un llistat d’aquests mòduls serien: 

- Attribute: Permet crear atributs als productes, per exemple si parlem de roba, doncs el 

color i la talla podrien estar modelats amb aquest mòdul. 

- Catalog: Permet organitzar els productes de la botiga en funció del tipus de producte, 

per poder classificar i ordenar productes. 

- File  Download:  Permet  associar  fitxers  a  productes  per  a  que  puguin  ser 

descarregables, per exemple fulls d’especificacions, etc. 

- Payment: Permet integrar Ubercart amb les diferents passarel∙les de pagament contra 

el bancs. També incorpora un mòdul de test per fer proves. 

- Reports: Ofereix una interfície on podem veure resums de les compres. 

- Roles:  Permet  associar  rols  als  usuaris  en  funció  de  les  compres  que  han  fet,  per 

exemple poder definir el  client del més,  i aquest  client que  tingui  certes avantatges 

respecte altres clients, o clients vip, etc. 

- Shipping: Incorpora funcionalitats genèriques per gestionar els enviaments, calcular les 

taxes d’enviament, etc. 

- Tax: Mòdul per gestionar taxes dels productes per exemple per àmbit geogràfic. 

	

UberCart	extra	

Ofereix una sèrie de funcionalitats molt poc usuals, però que és útil saber que hi son perquè en 

alguns casos poden ser d’utilitat. 

- Cart  Links: Crear  links per que altres webs puguin enllaçar el producte de  la botiga. 

Una utilitat es un link de “Compre ahora!”. 

- Google Analytics  for Ubercart: Afegir  la potencia d’una servei com el google analítics 

només a la nostra botiga virtual. 

- Product  kit: Agrupar diferents productes per a que  siguin vistos per part de  l’usuari 

com a producte únic. 

- Stock: Ofereix  la possibilitat de poder definir un stock per als nostres productes  i un 

sistema  d’alarmes  per  a  que  ens  avisi  en  el moment  que  un  producte  disminueixi 

l’stock per sota d’un valor predefinit per l’administrador. 
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5.1.3. Inscripció	
Tot el que hem vist fins aquest punt és que tenim una botiga virtual en la que podem vendre 

productes, però exactament no es això el que necessitem, ja que la idea no es comprar curses, 

si no que volem fer inscripcions a curses. 

Aquest  concepte  es  més  simple  que  l’anterior  d’una  botiga  virtual,  aquest  concepte  es 

mantenir una  llista de gent que s’ha  inscrit a una cursa. Però es clar,  les  inscripcions no son 

gratuïtes, amb el que hem de buscar  la manera d’integrar aquests dos  conceptes,  la botiga 

virtual amb les inscripcions. 

Bàsicament la idea es la següent: 

- Un usuari està inscrit a una cursa si ha comprat el producte, i el procés de compra ha 

sigut satisfactori. 

Per a la gestió de les inscripcions emprarem el mòdul signup. 

 

Signup	

Signup és el mòdul que ens permet el  registre  la  inscripció o el  registre d’usuaris a un  cert 

node, es a dir, una cursa. 

El mòdul ens permet: 

- Ens permet poder definir l’enviament de e‐mails per a l’usuari que es registra. 

- Enviar e‐mail per avisar a l’administrador de la nova inscripció. 

- Recordatoris per aquells usuaris inscrits X dies abans que celebri l’esdeveniment. 

- Possibilitat de restringir les inscripcions a certs roles o usuaris. 

- Possibilitat de restringit el número de d’inscrits a un cert node. 

- Enviament de missatges a tota la llista d’inscrits per fer notificacions. 

- L’administrador pot veure  l’estat de  la  inscripció d’un usuari o pot mirar tota  la  llista 

d’inscrits a un node. 

Com hem dit  a priori  aquest mòdul només  gestiona  les  inscripcions de  forma  independent, 

però nosaltres, donat que les inscripcions son de pagament tenim la necessitat de que estiguin 

integrades amb Ubercart.  

Doncs bé, existeix un submòdul que integra signups amb el procés de compra. 

Només s’ha d’especificar en quins casos una compra acaba en una inscripció. 
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5.1.4. Passarel·la	Bancaria	
Tot  i que Ubercart proporciona mètodes de pagament per  tarja bancaria, paypal,  etc. Hem 

decidit  utilitzar  la  passarel∙la  de  pagament  per  a  bancs  espanyols  que  fan  servir  el  sistema 

sermepa. 

Aquesta decisió bé donada per que Drupal per defecte implementa internament la passarel∙la 

bancaria, però es  guarda  les dades bancaries dels usuaris  registrats  i dels no  registrats.  Les 

guarda de  forma codificada,  i guarda parcialment  la tarja de crèdit, però amb  l’ús del mòdul 

sermepa no es guarda cap dada relacionada amb el pagament, només tenim  la comanda que 

canvia l’estat a complerta o incomplerta. 

 

Sermepa	

Aquest mòdul  implementa  la passarel∙la bancaria per aquells bancs que  fan servir el sistema 

sermepa. La majoria de bancs espanyols suporten aquest sistema. 

S’ha de configurar inserint les dades de la passarel∙la de pagament proporcionades pel banc. 

Llistat de bancs que suporten aquest sistema: 

Bancos 

 FINANZIA BANCO DE CRÉDITO 
 DEUTSCHE BANK S.A.E. 
 Banco Financiero y de Ahorros, S.A. 
 BANCO ETCHEVERRÍA 
 BANCO DEPOSITARIO BBVA 
 BANCO  DE  SERVICIOS  FINANCIEROS 

CAJA MADRID‐MAPFRE 
 BANCO SYGMA 
 BARCLAYS BANK 
 BANCA PUEYO 
 BANCO DE SABADELL 
 LLOYDS BANK INTERNATIONAL, SAU 
 BANCO OCCIDENTAL 
 CITIBANK ESPAÑA 
 BANCOFAR 
 BANKINTER 
 B.B.V.A. BANCO DE FINANCIACIÓN 
 BANCO CAIXA GERAL 
 BANCO ESPIRITO SANTO 
 MICROBANK DE LA CAIXA, S.A. 
 BANKOA 
 BANKPIME  (Banco  de  la  Pequeña  y 

Mediana Empresa) 
 BARCLAYS BANK PLC 

Cajas Rurales 

 CAIXA  RURAL  DE  ALBALAT  DELS 
SORELLS 

 CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO 
 CAJA RURAL DE CASINOS S.C.C.V. 
 CAJA RURAL CENTRAL 
 CAJA RURAL DE GIJÓN 
 CAJA RURAL DE NAVARRA 
 CAJA RURAL DE EXTREMADURA 
 CAJA RURAL DE SALAMANCA 
 CAJA RURAL DE SORIA 
 CAJA RURAL DE UTRERA 
 CAJALON  (Caja  Rural  de  Aragón,  S. 

Coop. de Crédito) 
 CAJA CEGA (Caja Rural Fuentepelayo) 
 CAJA RURAL DE GRANADA 
 CAIXA ALTEA 
 CAJA RURAL DE ALBACETE 
 CAJAMAR  (Caja  Rural 

Intermediterránea,  S.  Coop.  de 
Crédito) 

 CAJA RURAL DE ASTURIAS 
 CAJA RURAL DE BURGOS 
 CAJA RURAL DE CIUDAD REAL 
 CAJA RURAL DE CÓRDOBA 
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 BBVA  (Banco  Bilbao  Vizcaya 
Argentaria) 

 BANCO MEDIOLANUM 
 BANCO ALCALÁ 
 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 
 BANCO FINANTIA SOFINLOC 
 UNO‐E BANK, S.A. 
 BANCO CAMINOS 
 MBNA EUROPE BANK LIMITED 
 IBERIA CARDS 
 BANCO GUIPUZCOANO, SA 
 ENTRE2 SERVICIOS FINANCIEROS 
 FINCONSUM 
 SELF TRADE BANK, S.A. 
 BANCO  PICHINCHA,  SUCURSAL  EN 

ESPAÑA 
 TRIODOS  BANK  N.V.,  SUCURSAL  EN 

ESPAÑA 
 BANQUE  CHAABI  DU  MAROC, 

SUCURSAL EN ESPAÑA 

Cajas de Ahorros 

 CAIXA  D´ESTALVIS  DE  CATALUNYA, 
TARRAGONA  I  MANRESA, 
CATALUNYACAIXA 

 CAJA  MADRID  (Caja  de  Ahorros  y 
Monte de Piedad de Madrid) 

 BANCAJA  (Caja  de  Ahorros  de 
Valencia, Castellón y Alicante) 

 CAIXA PENEDÈS  (Caja de Ahorros del 
Penedès) 

 CAJA  ESPAÑA  DE  INVERSIONES, 
SALAMANCA  Y  SORIA,  CAJA  DE 
AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 

 LA  CAIXA  (Caja  de  Ahorros  y 
Pensiones de Barcelona) 

 CAIXA  D’ESTALVIS  UNIÓ  DE  CAIXES 
DE MANLLEU,  SABADELL  I TERRASSA 
(UNNIM) 

 CAJA RURAL DE CUENCA 
 CAJA RURAL DE JAÉN 
 CAIXA RURAL GALEGA 
 CAJASIETE (Caja Rural Tenerife) 
 CAJA RURAL DE SEGOVIA 
 CAJA RURAL DEL SUR 
 CAJA RURAL DE TERUEL 
 CAJA RURAL DE TOLEDO 
 RURALCAJA  (Caja  Rural  del 

Mediterráneo) 
 IPAR  KUTXA  RURAL,  S.  COOP.  DE 

CDTO 
 CAJA RURAL DE ZAMORA 
 CAJACAMPO  (Caja  Rural  de  la 

Valencia Castellana) 
 CAIXA RURAL DE L'ALCUDIA 
 CAJA  RURAL  NUESTRA  SEÑORA  DEL 

ROSARIO DE NUEVA CARTEYA 
 CAIXA  SANT  VICENT  (Caja  Rural  San 

Vicente Ferrer de Vall de Uxó) 
 CAJA RURAL SAN  ISIDRO DE VALL DE 

UXÓ 
 CAJA  RURAL  CASTELLÓN  (Caja  Rural 

Castellón  ‐  San  Isidro,  S.  Coop.  de 
Crédito Valenciana) 

 CAJA RURAL DE ALGEMESÍ 
 CAJA RURAL TORRENT 
 CAJA RURAL DE CHESTE 
 CAJA RURAL DE CASAS IBÁÑEZ 
 CAIXA RURAL ALMASSORA (Caja Rural 

San José de Almassora) 
 CAIXA RURAL DE GUISSONA 
 NOVANCA (Caja Crédito Cooperativo) 
 CAJA RURAL CANARIAS 
 CAJA RURAL DE ALGINET 
 CREDIT VALENCIA, C.R. Coop. de Cto. 

Valenciana 
 MULTICAJA  (Caja  Rural  Aragonesa  y 

de los Pirineos, S. Coop. de Crédito) 
 CAJA DE CRÉDITO DE PETREL 
 CAIXA  RURAL  DE  CALLOSA  D'EN 

SARRIÁ 

 

5.1.5. Modificacions	

Algorisme	Xip	

El xip de ChampionChip es un codi de l’estil “DT9MDYN” es personal. 
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En el moment que el preu d’una cursa pot variar en funció de si la persona té xip o no, surt la 

necessitat de saber si el xip introduït per la persona es vàlid o no. 

No podem comprovar que el xip introduït per la persona pertanyi realment a aquesta persona, 

però si que podem comprovar que el codi del xip sigui vàlid o no. 

És important per nosaltres saber que no tenim xips incorrectes a la nostra base de dades, així 

que hem desenvolupat un algorisme que comprova la validesa del xip en aquests casos: 

- Registre d’un nou usuari. 

- Modificació del codi del xip per part d’un usuari. 

- Inscripció a una cursa. (En tots els passos de la inscripció) 

Especificació del xip groc: 

Hem de diferenciar d’un xip més antic i el xip actual. 

 

Xip	antic	

- 7 caràcters 

- 1ª posició: [A,B,C] 

- 2ª posició: [A,B,C,D,E,F,G,H] 

- 3ª – 7ª posició: [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] 

 

Xip	actual	

 

- 7 caràcters 

- 1ª posició: [D,E,F,G,H,K,M,N,P,R,S,T,V,W,Y,Z] 

- 2ª posició: [A,B,C,D,E,F,G,H,K,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,Z] 

- 3ª posició: [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] 

- 4ª – 5ª – 6ª posició: [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,K,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,Z] 

- 7ª posició: Codi de control. 

El codi de control funciona de la següent forma: 

Cada caràcter possible té assignat un valor, els dígits tenen el valor que representen i es a 

dir [0‐9] => [0‐9], i lletres tenen els valors del 10‐35,es a dir [A‐Z] => [10‐35]. 

S’ha d’obtenir la suma dels valors que representa cada caràcter i fer el mòdul 29. 
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El mòdul de la divisió marca la posició del vector que formarà l’últim element del codi del 

xip. El vector és [Z,9,7,B,N,4,X,S,V,E,5,6,A,W,Y,M,1,T,P,K,8,H,2,G,D,C,F,3,R]. 

 

Integració	calendari	

Des de el moment que un usuari s’inscriu a una cursa, hem definit una acció condicional, que 

salta en el moment que  l’estat de  la  comanda canvia a comanda complerta  i el que  fem es 

executar aquest codi php. 

//Agafem el flag que marca lo opció del calendari de l’usuari actual 

$flag = flag_get_flag('tomycalendar');  

foreach ($order‐>products as $product) { 

//Recuperem l’identificador de producte 

$product_id = $product‐>nid; 

//Si el flag no indica que la cursa ja està al nostre calendari 

if ($flag && !$flag‐>is_flagged($product_id, $account‐>uid)) { 

  //El marquem al meu calendari 

    $flag‐>flag('flag', $product_id); 

    } 

} 

 

Integració	de	fees	

Des de el moment que tenim diversos tipus d’inscripcions en funció de si la persona disposa de 

xip groc o no, s’ha de fer un cert control de si s’ha de carregar aquest sobre cost. 

Es poden definir certes condicions per defecte per tal de saber si s’ha d’afegir  la taxa al preu 

final però la condició que necessitem és una condició pròpia del nostre sistema, ningú mai ha 

tingut la nostra necessitat, donat que estem construint un sistema pioner i únic. 

Així doncs  s’ha  fet un mòdul que conté hooks3 que es disparen en el moment d’executar  la 

compra, on en tot moment comproven l’existència de xip, i en cas d’haver‐hi un xip especificat 

                                                            
3 Un hook no es més que un tros de codi que serà executat en certs moments clau. 
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també controla que el xip introduït sigui vàlid fent ús de l’algorisme que hem vist anteriorment 

de comprovació de xip. 

Resumint,  la comprovació que es fa es si el xip  introduït es un xip vàlid, en aquest cas no es 

carrega cap tipus de sobre cost al producte, però en el moment que el xip es  invàlid o que el 

xip està buit afegim aquest sobre cost al preu final. 

5.1.6. Producció	

 

FIGURA 37- CURSA PER USUARI LOGUEJAT 

Aquí podem veure la cursa de la mitja marató de Collerola per a un usuari autenticat a eolymp. 

El  botó  inscriu‐te  enviarà  a  l’usuari  al  formulari  d’inscripcions  on  trobarà  les  seves  dades 

personals introduïdes. 



                                                                                                                                          

 
 

70

 

FIGURA 38 - FORMULARI INSCRIPCIO USUARI EOLYMP 

Tros  del  formulari  d’inscripció  on  es  pot  comprovar  que  només  accedir  trobem  les  dades 

personals introduïdes. 
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FIGURA 39 - COMPROBANT INSCRIPCIO 

Comprovant d’inscripció que podem consultar en tot moment des de el perfil d’usuari. 

5.2. Inscripcions	usuaris	anònims	
El  sistema  d’inscripcions  per  a  usuaris  anònims  neix  de  les  necessitats  específiques  de 

ChampionChip. 

Una de  les principals raons que han potenciat aquest sistema d’inscripcions és  la intenció per 

part de la Federació Espanyola d’Atletisme d’instaurar el carnet del corredor. El que pretén la 

Federació Espanyola es obligar als corredors a disposar d’aquest carnet, previ pagament d’una 

quota anual, i sense obtenir uns beneficis en acord al preu d’aquest carnet.  

Aquesta  decisió  de  la  Federació  ha  sigut molt  polèmica,  tant  que  de moment  el  carnet  el 

corredor està parat. 

Corredors  i  organitzadors  de  curses  pensen  que  es  una mida  plenament  recaptatòria  i  que 

perjudica a l’esport popular. 

El  fet que aquest carnet es vulgui que sigui obligatori  i necessari per a poder participar a  les 

curses o per obtenir  certes  avantatges,  fa que ChampionChip  es  vulgui desmarcar d’aquest 
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tipus d’ideologies, on en certa manera estàs obligant a les persones a fer servir un sistema per 

poder realitzar un esport. 

És aquí on surt aquesta necessitat de tenir un sistema paral∙lel d’inscripcions que de cap de les 

maneres estigui lligat a eolymp. 

Les persones, els corredors, han de poder ser lliures de crear un compte a la web de eolymp, 

facilitant unes dades personals  indispensables per a  la  realització de  l’activitat esportiva, on 

tindran una millor experiència de l’esport, o en canvi poden ser lliures de poder decidir córrer 

de forma anònima, omplint un formulari on les dades que aquí s’introdueixin seran utilitzades 

únicament  per  aquella  cursa  i  no  per  res més.  Això  si,  donat  que  aquestes  dades  no  es 

guardaran  a  cap  lloc, doncs  cada  cop que  vulguin  córrer una  cursa,  tal  com  s’ha  fet  fins  la 

sortida de eolymp, hauran d’omplir el formulari un i altre cop. 

5.2.1. Tecnologia	
Donat  que  eolymp  està  completament  dissenyat  sobre  un  CMS,  doncs  vam  estar  buscant 

diferents  alternatives  per  poder  crear  aquest  sistema  d’inscripcions  que  funcioni 

paral∙lelament amb el sistema pels usuaris d’eolymp. 

Aquestes solucions passaven per fer servir WebForms (Drupal, WebForms s.f.). Vam començar 

a fer les primeres probes i vam anar amb una petita demo al client. 

Al sortir d’aquesta reunió tots vam tenir clar que els WebForms no eren  la solució,  ja que el 

client,  ChampionChip,  va  posar  sobre  la  taula  un munt  de  requisits.  Ens  vam  adonar  que 

necessitàvem un sistema que sigui molt flexible, sense cap  limitació, que no pogués haver un 

però davant de qualsevol suggeriment, i un CMS, al ser un sistema mig muntat, sempre has de 

buscar la manera d’adaptar‐te als certs requisits que imposa. 

També ens vam adonar que fer el sistema d’inscripcions des de 0, comportava tenir un altre 

sistema que en  cas de que eolymp  tingués algun problema  i no estigues operatiu, podríem 

desviar tot el tràfic d’inscripcions cap a aquest sistema, o a la inversa. 

 

5.2.2. El	sistema	
El sistema serà sota tecnologia PHP + Mysql, i tindrà dos parts ben diferenciades: 

- Administració de Formularis d’inscripció. 



                                                                                                                                          

 
 

73

- Inscripcions. 

 

Administració	de	formularis	d’inscripció	

Panell d’administració on es podran gestionar els formularis.  

Aquí  es  seleccionaran  quines  curses  es  volen  obrir  inscripcions,  ja  que  no  totes  les  curses 

potser han de tenir un formulari. 

Poder parametritzar el formulari d’inscripció. 

Poder obrir i/o tancar inscripcions. 

 

Inscripcions	

Serà el formulari on els usuaris ompliran les seves dades per tal de poder inscriure’s a curses. 

El formulari tindrà una passarel∙la de pagament contra un tpv sermepa. 

5.2.3. Requisits	

Administració	

- Donar d’alta formularis d’inscripció per a una cursa. 

- S’ha de poder seleccionar  la cursa  la qual es vol obrir  inscripcions. El  llistat de curses 

serà calculat en temps real de les curses obertes a eolymp a partir de la data d’avui. 

- El formulari tindrà camps obligatoris, camps opcionals i uns camps que hem de poder 

decidir si els demanem o no. 

- Aquests camps seran: Talla Samarreta, Marca i Llicencia Federativa. 

- Hem de poder especificar una imatge que sortirà a la part de dalt del formulari. 

- Hem de poder especificar un footer, que sortirà a baix a l’espai d’avís legal. 

- Hem de poder  indicar el  reglament de  la cursa, que no  serà més que una url cap al 

reglament de la cursa. (Aquest reglament hi serà a la web de l’organitzador de la cursa) 

- Poder obrir/tancar inscripcions per aquesta cursa. 

- Preus: 

o En el formulari serà un combobox. S’ha de demanar: 

 Àlies (text que sortirà a la opció del combobox). 

 Preu (preu real). 

 Des de: Data des de la qual es vàlid el preu. 
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 Fins:   Data fins la qual es vàlid el preu. 

 Xip?: Indica si aquest preu obliga la introducció del xip. 

 Any  Inicial:  L’any  de  naixement  del  corredor  ha  de  ser  major  que 

aquesta. 

 Any  Final:  L’any  de  naixement  del  corredor  ha  de  ser  menor  que 

aquest. 

- Marca 

o En el formulari serà un combobox. S’ha de demanar 

 Àlies : (text que sortirà a l’opció del combobox). 

 Marca: Valor que es guardarà a la base de dades. 

- Talla samarreta. 

o En el formulari serà un combobox. S’ha de demanar 

 Àlies : (text que sortirà a l’opció del combobox). 

 Talla: Valor que es guardarà a la base de dades. 

- Vista Prèvia ens permetrà veure una vista prèvia de com quedarà. 

- Accés al llistat públic d’inscrits. 

- Accés al llistat privat d’inscrits. 

 

Inscripcions	

- Comprovació que el xip  introduït es correcte 

- Comprovació de correu electrònic. 

- Comprovació de no dos  inscrits a una mateixa cursa, siguin per aquest sistema o per 

eolymp 

- El xip ha de ser obligatori si es selecciona un preu que requereix xip. 

- Comprovar que la data naixement de la persona esta entre l’interval definit per aquell 

tipus d’inscripció. 

- Tenir  en  compte  que  pot  haver  un  tipus  d’inscripció  gratuïta  que  no  s’ha  de  fer 

passarel∙la bancaria. 

- Implementar la passarel∙la bancaria contra un tpv de sermepa. 

- Comprovar que la resposta del banc es correcte, fent us de la signatura. 
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5.2.4. Llistat	d’inscrits	
- Creació de dos llistats d’inscrits, un públic pels corredors i un privat. 

- Tots dos han de mostrar les inscripcions efectuades via aquest sistema d’inscripcions o 

via eolymp. 

- Els camps per mostrar pel llistat públic son: Cognoms, Nom, Sexe, Any Naixement. 

- El llistat públic s’ha de poder filtrar per nom i/o cognom. 

- El llistat privat ha de contenir tots els camps. 

- El llistat privat ha de poder ser descarregable. 

 

5.2.5. Accés	als	formularis	
- L’accés als  formularis  seran a  traves de  la url, que prèviament hem de  facilitat. Així 

l’organitzador de  la cursa si  té una web, doncs podrà posar un enllaç directament al 

formulari d’inscripció de la cursa. 

- A eolymp, modificar  la pàgina d’una cursa de pagament, per a que detecti si  l’usuari 

que està visualitzant la web es anònim o no.  

o Si  user  anònim‐>  el  botó  “Inscriu‐te”  el  reenvia  directament  al  formulari 

d’inscripcions per anònims. 

o Si es  tracta d’un usuari  loguejat,  llavors  fa el procés habitual de registre dels 

usuaris eolymp. 

5.2.6. 	Incidències	
A  les  inscripcions  es  va  cometre un  error des del  començament,  i  era  el  fet de no donar‐li 

importància al charset de la base de dades i del sistema en general. 

El  charset  és  l’ús d’uns  standards que marquen  la  codificació de  caràcters,  i nosaltres  feim 

servir el charset iso‐8859‐1 o també conegut com a latin1. 

Mentre tot el sistema era independent de eolymp no hi ha problema de res. 

El  problema  va  ser  quan  tenint  una  part  d’administració  on  es  podien  crear  formularis  de 

curses, va  sorgir  la necessitat de crear un accés  i una gestió d’usuaris per   a que només els 

administrador poguessin entrar a la part privada on es creen els formularis. 
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Per  no  muntar  un  sistema  d’accessos,  vam  optar  per  integrar  la  part  d’administració  de 

formularis  dintre  del  Drupal,  i  que  nomes  els  usuaris  amb  certs  rols  de  Drupal  poguessin 

visualitzar la part privada.  

El  problema  va  venir  tot  just  en  aquest  pas,  que  estàvem  integrant  una  part  del  sistema 

d’inscripcions que treballa amb el charset iso‐8859‐1 amb el utf8. 

La solució  la vam trobar fent un alter table per modificar el charset de  la taula d’inscripcions 

anònimes a utf‐8. Aquest alter table canvia la codificació de la taula i del contingut d’aquesta, i 

un segon pas que es va haver de fer era executar  la sentencia SET NAMES  ‘utf‐8’ que canvia 

entre d’altres el charset de la comunicació entre el client i el servidor. 

5.2.7. Producció	

 

FIGURA 40 - CURSA PER USUARI ANÒNIM 

Així un usuari anònim podrà veure la informació de la cursa. Com podem veure l’usuari veurà 

la mateixa  informació  que  un  usuari  del  sistema,  però  en  aquest  cas  el  botó  inscriu‐te  el 

portarà a un formulari d’usuari anònim. 
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FIGURA 41 - FORMULARI ANONIM LA MAQUINISTA 

Aquest formulari serà al que accediran els usuaris anònims. 

El següent pas els hi demana una confirmació de  les dades  i desvia a  l’usuari a  la passarel∙la 

bancaria. Un cop torna i es fan les comprovacions pertinents rep la confirmació de la inscripció 

via web i via email. A la confirmació via web, li oferim a l’usuari la possibilitat d’accedir al llistat 

d’inscrits per buscar‐se a si mateix. 

 

 

FIGURA 42 - LLISTAT INSCRITS CURSA MAQUINISTA 
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Aquest es el llistat d’inscrits on he filtrat nomes el meu nom per temes de confidencialitat de 

dades.  Aquest  llistat  es  públic  per  tothom  i  podem  trobar  tant  a  l’usuari  anònim  que  s’ha 

inscrit per aquest formulari com a l’usuari registrat que s’ha inscrit a traves d’eolymp. 



                                                                                                                                          

 
 

79

6. Integrant	l’anàlisi	estadístic	i	la	simulació	

 

L’ingent quantitat de dades del sistema, moltes d’elles en format de fitxer, motiva la necessitat 

de tenir un motor estadístic que permeti desenvolupar els anàlisis que es volen fer. El motor 

estadístic per poder analitzar les dades es basa en el sistema R, a partir de una interfície Web 

similar a la que es pot tenir amb R Comander (Fox 2005). 

Els models de simulació s’alimenten de la informació extreta a partir del anàlisi de R per tal de 

permetre  un  detall  molt  acurat  respecte  diferents  paràmetres  de  rendiment  individual  i 

col∙lectiu. 

En aquest projecte no s’ha desenvolupat aquesta  integració, però s’han tingut en compte els 

requisits  necessaris  per  poder  integrar  R  en  totes  les  etapes  de  desenvolupament. A  nivell 

específic  la  tria  dels  servidors  o  dels  sistemes  cloud  en  els  que  finalment  l’aplicació  seria 

hostatjada ha estat un dels elements crítics a considerar. 
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7. Especificació	dels	diferents	elements	del	sistema	

 

A  continuació  veurem  els  actors  i  els  casos  d’ús  més  rellevants  del  sistema  eolymp,  de 

l’uploader de resultats i de les inscripcions. 

7.1. Web	eolymp	

7.1.1. Actors	

SuperAdmin Admin Empresa Uploader

Usuari Anònim Entrenador
 

FIGURA 43 - ACTORS SISTEMA EOLYMP 

 

SuperAdmin	

Aquest és un super usuari, el qual no existeixen permisos per ells, sempre té permisos totals 

per tot. 

És el creador del site, el primer administrador registrat al sistema. 

 

Admin	

Aquest és  l’administrador normal. Poden haver‐hi molt administradors  i el  super admin pot 

restringir o donar tants permisos com vulguin. 
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Empresa	

Aquest es el tipus d’usuari que tindrà una empresa que pugui fer ús del sistema. 

Entre d’altres coses les característiques a destacar són: 

- Creació de curses. 

- Gestió d’inscripcions a aquestes curses 

- Eina per a la pujada de resultats de forma automàtica. 

 

Uploader	

D’aquest  rol en disposarà una empresa. Per exemple una empresa gran  com ChampionChip 

que té força gent, podrà fer servir una o més comptes d’usuari uploader. 

Aquest tipus d’usuari, només té permès la pujada de resultats i punts. 

 

Entrenador	

Aquest rol serà de pagament,  i haurà de fer‐lo servir un perfil d’usuari que vulgui entrenar a 

altres persones. 

L’entrenador  es  podrà  beneficiar  de  totes  les  dades  relacionades  amb  aquells  usuaris  que 

entreni, per exemple: 

- Dades generals de l’entrenament (tipus, distancia, temps...) 

- Dades cardíaques dels usuaris. 

- Dades del perfil de l’entrenament (altimetria, desnivell, track gps...) 

 

Usuari	

Rol d’un usuari normal a l’aplicació. 

Aquest usuaris, seran esportistes que trauran profit de les següents característiques. 

- Trobar amics que comparteixen les mateixes aficions. 

- Calendari d’activitats. 

- Inscriure’s a curses. 

- Veure els seus resultats i els dels seus amics. 

- Participar a les lligues eolymp. 

- Poder fer ús d’un entrenador. 
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Anònim	

Usuari anònim que no pertany a l’aplicació. 

Aquest tipus d’usuaris podran beneficiar‐se de: 

- Calendari de curses 

- Inscripcions mitjançant el formulari per anònims. 

7.2. Uploader	

7.2.1. Classes	rellevants	

Drupal	Services	

 

FIGURA 44 - CLASSE DRUPAL SERVICES 

Interface on definim quines crides farem al servei Drupal. 

Hem de definir paràmetres  i  resultats per a muntar  l’estructura xml que enviarem a  la crida 

remota. 
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ConnexioBBDD	

 

FIGURA 45 - CLASSE CONNEXIOBBDD 

Classes  que  implementa  el  protocol  XMLRPC  i  que  ens  serveix  per  fer  les  crides  al  servei 

Drupal.  

Tots els mètodes d’aquesta classe fan la petició a Drupal i retornen la informació. 

 

Resultats	

 

FIGURA 46 - CLASSE RESULTS 
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Aquesta  classe  es  l’encarregada  de  consultar  la  base  de  dades  Microsoft  Access  i  anar 

construint el fitxer xml resultant. 

 

Punts	

 

FIGURA 47 - CLASSE PUNTS 

Classe que ens serveix per a generar el fitxer xml de punts. 

Aquesta  classe  incorpora  funcions  per  calcular  quin  es  el  millor  temps  dels  usuaris  que 

participen a eolymp a fi de donar els punts de la  lliga. 

   

7.2.2. Cas	d’ús	

Cas	d’us	uploader	

Enterprise

Obtenir dades de
cursa

Obtenir dades lliga

Crear fitxer
resultats

Crear fitxer punts

Carregar dades
eolymp

 

FIGURA 48 - CAS D'US ROL UPLOADER 



                                                                                                                                          

 
 

85

7.2.3. Diagrames	seqüència	

Diagrama	seqüència	pujada	de	resultats	

Uploader

setParams(params)

setParams(params)

getCurses()

Eolymp

getCurses()

Array[curses]

getLligues()

setCursa(cursa)

setCursa(cursa)

getLligues()

Array[Lligues]

setLligues(Array[lligues])

setLligues(Array[lligues])

generaResultats(parcialsInfo)

generaResultats(parcialsInfo)

pujarDades()

confirmaDades(cursaid)

cursaInfo()

confirma()

Mensaje1
Results Importer

pujarResultats(fitxer resultats)

resultat

 

FIGURA 49 - DIAGRAMA SEQUENCIA PUJADA RESULTATS 
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7.3. Incripcions	

7.3.1. Casos	d’ús	

Administració	

Enterprise

Creació Formularis

Extreure llistats

Crear Informes

 

FIGURA 50 - CAS D'US ADMINISTRACIO 

Usuaris	

Inscripció

Usuari anònim

«extends»
Passarel·la
Bancaria

LlistatInscrits

 

FIGURA 51 - CAS D'US USUARI 
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7.3.2. Diagrames	de	seqüència	

Seqüència	creació	i	modificació	d’un	formulari	

CrearFormulario

Paquete superior::Enterprise

ObtenirCursesEolymp()

CreaFormulari(cursa)

Array[curses]

c:EditaFormulari

creaFormulari(cursa)

editaFormulari(cursa)

editaFormulari

modificaFormulari(dades)

modifica(dades)

 

FIGURA 52 - DIAGRAMA SEQUENCIA CREACIO I MODIFICACIO FORMULARI 
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Seqüència	d’una	inscripció	amb	èxit	

Inscripcio

Paquete superior::Usuari

Omplir formulari

Comprobació dades

Confirmació
si dades OK

Confirmar()

TPV
pasarel·la()

pasarelaRetorn

returnOK

comandaOk()

Mensaje1
urlOK

inscripcióOk

 

FIGURA 53 - DIAGRAMA SEQUANCIA INSCRIPCIO 
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8. Depuració	de	l’aplicació	

 

Per la depuració d’aquest projecte final de carrera tenim dos parts ben diferenciades. 

- Sistema eolymp amb l’uploader de resultats. 

- Sistema d’inscripcions. 

 

Verificació	del	sistema	eolymp	amb	l’uploader	de	resultats	

La depuració del sistema eolymp, també la podem dividir en dos apartats: 

- Funcionalitat del sistema 

- Lògica del sistema 

La funcionalitat del sistema, està testejada pels usuaris de  l’aplicació, usuaris què via email o 

via missatgeria  interna de eolymp ens donen  feedback. Altrament, durant el  transcurs d’una 

cursa, coincidim amb usuaris de  l’aplicació  i també es una altre mètode per obtenir  les seves 

preocupacions i suggeriments. 

Per exemple, algunes de les preocupacions dels usuaris que ens han reportat: 

- No tenir històric de resultats de les seves curses, es a dir, només tenen l’històric des de 

el moment que son usuaris eolymp, però no abans. 

- Costa trobar amics. Estem treballant en millorar la usabilitat de la part social. 

- El  sistema d’inscripcions  intern no  és  fàcil.  En  aquest punt  també  estem  treballant, 

reduint els número de passos des de que un usuari comença el procediment fins que 

està inscrit. 

La  lògica del sistema per altra banda està testejada per  la comunitat. Com que tot el sistema 

està construït en base a un sistema Open Source, la comunitat de Drupal de forma continua va 

depurant l’aplicació resolent tots els errors que puguin haver.  

Com ja hem dit, un dels aspectes que teníem en compte a l’hora de seleccionar un mòdul que 

afegeixi  una  nova  funcionalitat,  ens  centràvem  en  aquells  que  ja  estiguessin  àmpliament 

acceptats per la comunitat, ja que la comunitat trobarà solucions per el que pugui sorgir. 
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Control	de	qualitat	del	sistema	d’inscripcions	

La depuració del sistema d’inscripcions s’ha fet estadísticament.  

El  sistema  d’inscripcions  és  un  sistema  crític,  on  entren  en  joc  diners  i  on  si  hi  ha  algun 

problema, s’ha de reaccionar lo més ràpidament possible a diferencia de la resta on tenim més 

funcionalitat. 

Al sistema  inscripcions també el feedback dels usuaris és  important,  ja que si un usuari té un 

problema  amb  la  inscripció,  es  queixarà,  sempre  que  el  problema  no  sigui  que  s’inscriu 

gratuïtament per error. 

Amb el que en el sistema d’inscripcions,  tot  i que el  feedbacks dels usuaris sigui  important  i 

necessari, necessitem aplicar altres mètodes per saber que tot funciona correctament i poder 

reaccionar a temps en cas d’algun error. 

Tot  just posar el  sistema d’inscripcions en producció,  tenim que en 3 dies  s’han produït de 

l’ordre de 400 inscripcions i en 2 setmanes superem les 2000. Com que el gruix d’inscripcions 

creix de forma ràpida  i no es viable comprovar una per una totes  les  inscripcions, es aquí on 

entra la estadística. Hi ha normes, com la norma ISO 9001:2008 que conté els requisits que han 

de complir els sistemes de la qualitat, contractuals o de certificació. No pretenem implementar 

aquesta norma, però sí seguir una metodologia basada en tècniques estadístiques (igual que la 

norma) que permeti simplificar (i fer viable) un control de la qualitat del sistema. En el present 

projecte  es  presenta  una  primera  aproximació  implementada.  La  depuració  que  s’ha  dut  a 

terme es la següent: 

Si tenim un conjunt I, que és el número total d’inscripcions  i és  inviable comprovar  l’estat de 

cada inscripció un a un, el que farem és seleccionar aleatòriament un subconjunt de I y en base 

de  les conclusions que obtenim en aquell subconjunt,  inferir que amb un marge de seguretat 

les inscripcions seran correctes. 

- Seleccionar  la mostra: Es va decidir que des de el primer dia en que es va posar en 

marxa  el  sistema  es  seleccionarien  2  intents  d’inscripcions  de  forma  aleatòria. 

Per  fer  això  tenim  un  script  en  php  que  mitjançant  la  funció  rand  (php  s.f.), 

seleccionem dos valors, que representaran les inscripcions. 

- Comprovació: Un cop tenim el número d’inscripció, recuperem les dades de la base de 

dades,  i  ens  interessa  el  codi  de  transacció  i  l’estat  de  la  mateixa. 

La comprovació es un procés manual que consta de dos accions: 

o Comprovar  que  si  l’estat  de  la  inscripció  és  satisfactori,  la  inscripció  ha 

d’aparèixer en el llistat d’inscrits de la cursa. En cas contrari, no ha d’aparèixer. 
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o Entrar  al  panell  d’administració  del  banc  i  comprovar  amb  el  número  de 

transacció que l’estat de la comanda es correspon amb l’estat de la inscripció. 

o Es possible que  la  inscripció no hagi fet  la passarel∙la bancaria  i en tal cas, no 

trobarem informació al banc. 

 

Resultats	de	la	depuració	fins	18/06/2011	

Data  Total 
Inscrits 

Número 
Inscripció 

Codi 
Transacció 

Estat 
Inscripció 

Llistat 
d'inscrits 

Banc  Resultat 
comprovació 

27/05/2011  10  2  2  OK  SI  OK  Correcte 

    8  8  OK  SI  OK  Correcte 

28/05/2011  123  57  57  Error  NO  Error  Correcte 

    96  96  Error  NO  Error  Correcte 

29/05/2011  245  43  43  OK  SI  OK  Correcte 

    187  187  OK  SI  OK  Correcte 

30/05/2011  312  98  98  OK  SI  OK  Correcte 

    13  13  OK  SI  OK  Correcte 

31/05/2011  468  198  198  Error  NO  Error  Correcte 

    376  376  OK  SI  OK  Correcte 

01/06/2011  544  198  198  Error  NO  Error  Correcte 

    502  502  OK  SI  OK  Correcte 

02/06/2011  679  129  129  OK  SI  OK  Correcte 

    600  600  No enviado  NO  N.D.  Correcte 

03/06/2011  798  189  189  OK  SI  OK  Correcte 

    456  456  OK  SI  OK  Correcte 

04/06/2011  931  345  345  Error  NO  Error  Correcte 

    835  835  OK  SI  OK  Correcte 

05/06/2011  1021  578  578  OK  SI  OK  Correcte 

    808  808  OK  SI  OK  Correcte 

06/06/2011  1128  241  241  OK  SI  OK  Correcte 

    1101  1101  OK  SI  OK  Correcte 

07/06/2011  1265  34  34  OK  SI  OK  Correcte 

    861  861  OK  SI  OK  Correcte 

08/06/2011  1321  737  737  OK  SI  OK  Correcte 

    345  345  Error  NO  Error  Correcte 

09/06/2011  1404  1242  1242  No enviado  NO  N.D.  Correcte 

    1008  1008  OK  SI  OK  Correcte 

10/06/2011  1499  283  283  OK  SI  OK  Correcte 

    628  628  OK  SI  OK  Correcte 

11/06/2011  1587  729  729  Error  NO  Error  Correcte 

    1294  1294  OK  SI  OK  Correcte 

12/06/2011  1632  7  7  OK  SI  OK  Correcte 

    298  298  No enviado  NO  N.D.  Correcte 

13/06/2011  1720  850  850  OK  SI  OK  Correcte 

    1600  1600  OK  SI  OK  Correcte 
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14/06/2011  1807  718  718  OK  SI  OK  Correcte 

    378  378  Error  NO  Error  Correcte 

15/06/2011  1932  180  180  OK  SI  OK  Correcte 

    1917  1917  OK  SI  OK  Correcte 

16/06/2011  2013  1628  1628  OK  SI  OK  Correcte 

    2001  2001  Error  NO  Error  Correcte 

17/06/2011  2120  195  195  OK  SI  OK  Correcte 

    473  473  OK  SI  OK  Correcte 

18/06/2011  2258  1519  1519  OK  SI  OK  Correcte 

    452  452  OK  SI  OK  Correcte 

TAULA 1 - DEPURACIO SISTEMA INSCRIPCIONS 

El resultat de la depuració és que tenim 46 inspeccions correctes de un total de 46 indica que 

la  estimació  puntual  del  nombre  de  errors  es  de  0.00. 

Com, d'acord amb la Binomial: 

P(X=0|PI=0.063 i n=46)=0.05 

Les  dades  disponibles  ens  permeten  dir  que,  com  a  molt,  la  probabilitat  poblacional  de 

cometre  un  error  en  una  inscripció  és  de  0.063.  O  també,  amb  un  interval  de  confiança 

unilateral del 95%, que la autèntica proporció poblacional es algun valor per sota de 0.063. 
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9. Oportunitat	de	negoci	

9.1. Potencial	i	atractiu	del	mercat.	
Com s’ha comentat eolymp ofereix serveis diferents a diversos clients. La majoria de serveis de 

pagament  es  recolzen  en  l’existència  d’una  xarxa  social  amb  una  quota  d’usuaris  inscrits  i 

actius.  

Els usuaris potencials d’eolymp són aquells usuaris que practiquen algun tipus d’esport i que es 

connecten  habitualment  a  Internet.  Segons  dades  extretes  de  l’Enquesta  d’hàbits  esportius 

impulsada pel Consell Superior de  l’Esport, el 2005 un 40% de  la població   entre 15  i 65 anys 

practica almenys un esport. 

 

Pràctica esportiva(%) 2005 2000 1995 1900 1985 1980 1975 
En practica un 24 22 23 18 17 16 15 
En practica diversos 16 16 16 17 17 9 7 
No en practica cap 60 62 61 65 66 75 78 

TAULA 2 - EVOLUCIÓ DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA DELS ESPANYOLS, 2005-1975 (AMB EDATS ENTRE 15 I 65 ANYS. 

 

FIGURA 54 - ESPANYOLS QUE PRACTIQUEN ALGUN ESPORT. 

A més, podem apreciar a la gràfica que la tendència en ens últims 30 anys és d’un augment no 

gaire acusat però continuat de practicants d’esport. 
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Segons  l’Enquesta d’equipament  i ús de  tecnologies de  la  informació  i  la comunicació de  les 

llars impulsada per l’Institut Nacional d’Estadística, un 62% de la població entre 15 i 65 anys ha 

utilitzat Internet en l’últim mes. 

Si  a més  sabem  per  l’enquesta  desenvolupada  per  Zeddigital  que  un  50%  dels  internautes 

utilitza les xarxes socials. 

Obtenim que el 50% del 62% del 40% de la població d’Espanya de 15 a 65 anys (29.569.109 

segons el cens de  l’INE) són els usuaris potencials de  la xarxa, obtenim com a valor absolut 

3.666.569 que són els espanyols que potencialment poden utilitzar la nostra xarxa. 

A  banda  d’aquests  usuaris  potencials,  els  clients  seran  fonamentalment  els  clubs,  els 

entrenadors i les grans empreses esportives. En la següent taula es mostra el volum de mercat 

dins l’estat Espanyol actualment. 

 

Sector  Mercat potencial 

Clubs 4.902 federacions el 2007 segons el Ministeri d’Educació, Política social i 
Esport 

Entrenadors 770 anunciats a la pàgina www.losentrenadorespersonales.com 

Empreses 3.980 gimnasos segons el directori www.hispagimnasios.com 

FIGURA 55 - MERCAT POTENCIAL DEL SERVEI. 
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FIGURA 56 - INTERÈS PER L'ESPORT. 

9.2. Google	analítics	
Un dels aspectes més  interessant de eolymp es que presenta un  comportament  típic d’una 

empresa que es pot beneficiar dels sistemes cloud. Això queda palès en la alta temporalitat de 

les peticions i accessos dels usuaris al sistema com es pot veure en la següent figura. 

 

FIGURA 57 - GOOGLE ANALYTICS 

 

A la gràfica de visites des de que eolymp va sortir al mercat ens adonem clarament de la alta 

temporalitat  de  les  peticions  al  sistema.  Analitzant  les  dades  en  detall  veiem  que  els  pics 
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corresponen a Diumenges on hi ha hagut un esdeveniment, coincidint els pics més alts amb 

curses com la Cursa del Corte Inglés o la Cursa dels Bombers. 

Perquè  diem  que  eolymp  es  pot  beneficiar  dels  sistemes  cloud?  Doncs  aquests  sistemes 

permeten molta flexibilitat en termes d’escalabilitat. Arribat a un punt en el que aquests pics 

siguin un problema, el sistema cloud ens permetrà per exemple programar automàticament de 

dissabte a dilluns un augment dels recursos del sistema eolymp per tal de satisfer la demanda 

dels usuaris. 
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10. Accions	fetes	fins	ara	

	

Roda	de	premsa	de	Terrassa	

Juntament amb  l’esdeveniment de  la  lliga de premis de  la Lliga ChampionChip 2010. El 15 de 

gener de 2011, es va  fer una  roda de premsa amb un públic d’unes 100 persones on es va 

presentar el projecte eolymp. 

A més a més de la presentació, també era el dia en el que eolymp s’obria al públic i com que la 

majoria del públic assistent son corredors habituals, en acabar la presentació se’ls va convidar 

a crear‐se un compte d’usuari. 

 

Sortida	al	públic.	

La sortida al públic va ser el mateix dia de l’entrega de premis de la Lliga ChampionChip 2010.  

Hem tingut molta acceptació dintre del món del running, trencant les nostres expectatives de 

tenir 1000 usuaris durant el primer any d’eolymp. 

El primer dia, dia en el qual es celebrava la mitja marató de terrassa, vam tenir 30 noves altes. 

Només en la primera setmana érem 300 usuaris. 

A data de 13/06/2011 tenim 1568 usuaris. 

Aquests números ens fan veure que ens estem fent conèixer de forma més ràpida del que ens 

pensàvem i que a finals d’any podem superar les 5000 persones! 

 

Taula	rodona	de	Software	lliure	de	la	UPC	2010.	

Com cada any a la UPC es celebra una taula rodona del software lliure.  

Vam ser convidats com a empresa per debatre com amb l’ajuda del software lliure es pot crear 

una empresa i com es pot rendibilitzar un sistema Open Source. 

 

Taula	rodona	a	BizBarcelona	2011.	

BizBarcelona és un event anual que es celebra a Barcelona dintre del marc de la emprenedoria. 
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FIGURA 58 - LOGO EVENT CONVIDATS 

Hem sigut convidats per  l’esdeveniment 2011, en el marc de  la taula rodona organitzada pel 

programa INNOVA per mostrar com la recerca es transforma en producte. 
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11. Conclusions	

 

Les conclusions d’aquest projecte  les dividirem en dos subapartats,  les del uploader  i  les del 

sistema d’inscripcions. 

11.1. Uploader	
Actualment el  sistema està  funcionant de  forma automàtica, ChampionChip es autosuficient 

en la pujada de resultats. 

Tot i no estar disponible la versió 3 de l’uploader no entrava en els objectius d’aquest pfc, però 

si que es pot dir que  la  versió 2.5 no  funciona  tal  i  com ens havíem plantejat en el primer 

moment.  

La proba del bon funcionament és que des de que es va obrir eolymp al públic estan pujats el 

resultats  i  punts  de  totes  les  curses,  i  tots  pujats  en  el  mateix  dia  que  es  disputava 

l’esdeveniment. 

Els únics comentaris negatius que rebem dels usuaris que es queixen de no tenir els resultats 

son deguts a que aquells usuaris no estaven inscrits a eolymp el dia de disputar‐se la prova o 

bé que no han registrat el xip groc a eolymp. 

11.2. Inscripcions	
En  aquest  apartat  també  es  pot  dir  que  els  objectius  estan  complerts  al  110%  ja  que  hem 

aconseguit  un  sistema  d’inscripcions  íntegre,  fiable  i  que  ha  demostrat  que  es  pot  seguir 

confiant en ell. 

Inicialment només estava definit el  formulari d’inscrits  integrat amb el sistema eolymp, però 

com  a  requisit del  client  va  sorgir  la definició d’un nou  sistema d’inscripcions per  a usuaris 

anònims. Aquest sistema ha demostrat també ser, de moment, un sistema robust. 

La proba en tot això és que pel sistema de eolymp s’han obert inscripcions per tres curses que 

ja s’han celebrat on no hi ha hagut cap incidència a les inscripcions. 

Actualment tenim obertes paral∙lelament als dos sistemes d’inscripcions les següents curses: 

- Cursa de la Maquinista 10k (més de 2000 inscrits en aquest moment, previsió de 5000) 



                                                                                                                                          

 
 

100

- Cursa de la Maquinista 5k 

- Cursa de Pallejà 10k 

- Cursa de Pallejà 5k 

- Marató de Collserola 

- Mitja Marató de Collserola 

- Cursa de la Mercè (previsió de 14.000 inscrits) 

 

FIGURA 59- CURSES OBERTES 
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12. Treball	futur	

 

Com a futur, hi ha molts aspectes que es poden millorar i noves funcionalitats a desenvolupar, 

per exemple: 

12.1. Pujada	d’activitats	
Aquesta es una de les accions que es planteja desenvolupar més ràpidament.  

Fins ara, els usuaris es poden registrar a eolymp i com a funcionalitats destacades tenen: 

- Poder comprar un xip i enregistrar‐se a la web. 

- Calendari de curses running 2011. 

- Beneficiar‐se de les característiques de xarxa social, poder tenir amics. 

- Resultats teus i dels teus amics. 

- Participació  a  la  lliga  amb  la possibilitat de  veure una  vista de un mateix  i  els  seus 

amics. 

- Sistema d’inscripcions on poden aprofitar les dades del perfil. 

- Missatgeria entre els usuaris. 

A aquesta llista de funcionalitats afegim la possibilitat de tant si disposen d’un pulsòmetre o no 

que puguin enregistrar les activitats/entrenaments realitzats. 

Tenim un sistema en proves on s’ha creat una aplicació en .net que sincronitza les activitats del 

pulsòmetre en diferents ordinadors  i  la web d’eolymp. S’ha desenvolupat una api per poder 

extreure les dades de diferents marques de pulsòmetres com: 

- Garmin 

- Polar 

- Geonaute 

- Nike 

Aquesta aplicació integrarà totes les dades cardíaques així com si l’usuari disposa de la ruta en 

gps. Posteriorment es podran visualitzar a la web reforçades amb unes gràfiques explicatives i 

amb la integració d’un plugin del Google Earth ens permetrà poder visualitzar l’entrenament. 
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Tant  mateix  si  l’usuari  no  disposa  de  cap  pulsòmetres,  podrà  introduir  les  dades  dels 

entrenaments de forma manual i així poder mantenir un diari d’entrenaments on podrà fer un 

seguiment de la seva activitat. 

Aquesta  funcionalitat  com  veurem més  endavant  donarà  peu  a  dos  noves  característiques 

futures d’eolymp, l’entrenador virtual i l’entrenador. 

12.2. Partició	de	la	base	de	dades	
Un  cop habilitem  la  funcionalitat de pujada de  resultats,  la quantitat de dades  a manipular 

creixerà exponencialment.  

Parlem de  les dades  relatives als entrenaments,  siguin  fitxers de dades cardíaques, de GPS  i 

dades a la base de dades sobre aquests entrenaments. 

Per  exemple  si  una  persona  entrena  5  dies  per  setmana,  i  tenim  1000  usuaris  amb  aquest 

ritme d’entrenament, més 20000 usuaris que entrenin una mitja de 2 dies per setmana, fan un 

total  d’uns  200.000  registres  mensuals.  Això  sense  comptar  els  registres  derivats  de  la 

comunicació, missatges que  s’envia  la  gent  a  traves del  sistema ni els  resultats ni punts de 

curses. 

A partir que la gent faci ús de la pujada de resultats com preveiem que la base de dades creixi 

exponencialment hem d’estar preparats per aplicar les mides necessàries. 

Desprès  d’estudiar  diferents  oportunitats  optem  per  una  solució  que  també  s’ha  aplicat  a 

sistemes de gran escala com Facebook.  

Consisteix en  la partició de  la base de dades de  forma horitzontal. Aquesta partició es  fa en 

base  a  un  paràmetre  donat,  o  una  sèrie  de  condicions  que  encara  no  s’han  definit,  i 

s’aconsegueix que la base de dades quedi replicada en varis servidors. 

Una de  les avantatges de  fer aquesta partició es que  tota  la  lògica es  fa a nivell de base de 

dades, així que no s’ha de tocar la capa superior que és el Drupal.  

Una  segona avantatge es que eolymp està muntat a un  sistema cloud,  i aquest  sistema ens 

permet crear vàries màquines virtuals on podríem emmagatzemar les bases de dades, on ens 

podem beneficiar d’una  latència molt baixa en cas d’haver de recuperar dades de més d’una 

base de dades. 
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12.3. Resultats	“on	life”	
El següent pas en  la pujada de resultats  i punts d’una cursa, és que aquest procés en faci en 

temps  real, en el moment que els  corredors passin per  sobre de  la  catifa  i el  seu  temps es 

registri. 

 Amb això permetríem que gent externa a la cursa pugui fer el seguiment del corredors, saber 

en quin punt quilomètric hi són, o  fins  i tot veure una recreació de  forma estimada, amb un 

mapa i unes boletes que serien els diferents colors i que s’anirien movent pel mapa. 

També permetríem  que els corredors tant bon punt arribats a meta, si disposen d’un telèfon 

mòbil d’última generació, poder saber el  temps que ha  fet ell  i els seus companys de  forma 

instantània. I en comptes de començar a fer la típica tertúlia amb els companys en el següent 

cop que es vegin o per internet, doncs la podrien començar tot just acabar la cursa. 

12.4. Entrenador	
Molts  corredors  populars  en  orde  de millorar  el  seu  rendiment, millorar  els  seus  registres 

opten per tenir un entrenador. Aquest fet està ploriferant últimament, potser per l’increment 

del número de corredors, però sí que cada cop es més normal, que els corredors paguin una 

quota mensual per un entrenador personal. 

La  comunicació  entre  entrenador‐corredor  sol  ser  per  email,  o  lliurant  un  fitxer  excel 

juntament amb  les dades del pulsòmetre per email. De tant en tant es fa un entrenament en 

persona per comprovar el rendiment del corredor. 

Hi ha molts tipus d’entrenadors, entrenadors que realment saben el que estan fent i analitzen 

les dades dels  corredors per  tal de poder planificar  la millor  rutina en  cada  cas particular,  i 

entrenadors que tenen un entrenament tipus i que l’envien per email als seus corredors. 

El  que  intenta  aquesta  funcionalitat  d’eolymp  és  facilitar  la  comunicació  entre  usuari  i 

entrenador. 

Un usuari  i entrenador no  tindran una  simple  relació d’amics,  si no que  tindran un  tipus de 

relació diguem‐li entrenador que es beneficiarà de  certes  característiques  com per exemple 

poder accedir a totes  les dades de  la persona que es entrenada, dades cardíaques, altimetria 

de l’entrenament, track GPS, consum de calories, etc. Totes aquestes dades seran presentades 

en gràfiques útils. 

Així doncs un entrenador, podrà fer el seguiment dels seus pupils a través d’eolymp, on podrà 

veure dia a dia l’evolució d’ell. També es podran comunicar amb missatgeria interna, agilitzant 
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molt el procés habitual que es sol fer que a la gran majoria dels cassos consta de l’enviament 

d’un Excel un cop a la setmana amb totes les dades de l’activitat feta durant el període. 

Aquesta funcionalitat es planteja de pagament, els entrenador hauran d’efectuar un pagament 

pel  fet  de  poder  entrenar  a  través  d’eolymp. No  es  planteja  que  sigui  de  pagament  per  a 

l’usuari entrenat, sino que s’entén que aquest ja pagarà a l’entrenador. 

12.5. Entrenador	Virtual	
L’entrenador virtual és una volta de  rosca més a  l’entrenador. Últimament, el  típic corredor 

popular que buscava en  l’esport una manera d’estar en forma, cada cop s’està convertint en 

un perfil més competitiu,  i vol evolucionar de  forma més ràpida per anar‐se’n superant a ell 

mateix.  Tot  això  està  generant  un  increment  dels  entrenadors  personals,  però  la  crisi  que 

tenim instaurada a Espanya, juntament amb el cost elevat dels entrenadors frena a molta gent 

de disposar d’un entrenador personal. 

Els  preus  d’un  entrenador  personal  que  podem  dir  acceptable  està  al  voltant  dels  50 

euros/mes, preu que molta gent no es pot permetre. 

L’entrenador virtual proposa un entrenador a baix cost, però amb una qualitat molt superior a 

les típiques plantilles que podem trobar‐nos a internet, o inclús superior a entrenadors que no 

estan capacitats per desenvolupar aquesta tasca, però que igualment demanen un preu elevat 

pel seu servei. 

Aquesta  funcionalitat  es  basa  a  la  construcció  d’un  sistema  intel∙ligent  que  en  funció  dels 

objectius  dels  usuaris  i  en  funció  dels  entrenaments  portats  a  terme,  planifiqui  un 

entrenament de forma automàtica i personalitzada per a cada usuari. 

Com disposem de  les dades dels usuaris, el sistema serà capaç mitjançant càlculs estadístics, 

de planificar  i/o re‐planificar  les rutines d’entrenament dels usuaris en funció de  l’assoliment 

dels objectius marcats. 

Aquesta  funcionalitat  serà de pagament,  amb un  import baix  per  a  totes  les butxaques.  La 

nostra  idea es donar un servei de qualitat a un preu realment competitiu,  i obtenir un volum 

gran d’usuaris. 
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13. Calendari	

 

 

FIGURA 60 - CALENDARI PROJECTE_1 

 

 

FIGURA 61 - CALENDARI PROJECTE_2 
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Tasca  Data finalització 

Reunions de seguiment del projecte  18/05/2011 
Tasques per la posada en producció de Eolymp.cat  15/01/2011 
Tasques  relacionades  amb  el  web  (manteniment,  impl.  Noves 
funcionalitats) 

31/03/2011 

Assistir a curses, per veure metodologies de treball empresa client  23/01/2011 
Desenvolupament versió 1.0  26/12/2010 
Desenvolupament versió 2.0 (uploader manual)  31/01/2011 
Desenvolupament versió 2.5 (uploader automàtic)  03/04/2011 
Implementar nous requisits  13/05/2011 
Desenvolupament de la botiga en drupal  20/02/2011 
Període proves passarel∙la proves amb el banc  20/02/2011 
Posada en producció i monitorització primera obertura inscripcions  27/02/2011 
Generar llistats automàtics al client  26/02/2011 
Reunió amb client per recollir requisits per muntar sistema d'inscripcions 
paral∙lel i fet a mida 

16/04/2011 

Desenvolupament sistema paral∙lel d'inscripcions per a usuaris anònims  20/05/2011 
Proves amb passarel∙la de banc  24/05/2011 
Passar a producció  27/05/2011 
Documentació PFC  22/06/2011 
TAULA 3 - RELACIO TASQUES AMB LA SEVA DATA DE FINALITZACIÓ 
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14. Cost	del	projecte	

 

Per  la  realització  d’aquest  projecte  es  considera  a  dues  persones  que  compleixen  un  rol 

cadascuna.  

14.1. Rols	
- Director: és  la persona  responsable del projecte.  La  seva  tasca és  la de precisar els 

objectius  del  projecte  amb  l’analista‐programador  a  l’inici,  supervisar  la  feina 

realitzada en les etapes intermèdies mitjançant reunions periòdiques, i, a les acaballes, 

revisar i corregir la memòria i difondre el projecte. El seu propòsit no és el de dirigir a 

l’analista‐programador,  sinó  de  proporcionar‐li  els  recursos  que  consideri  adequats 

perquè aquest pugui materialitzar el projecte  i guiar‐li en aquells punts on  l’enginyer 

dubta en el seu procediment. Té un preu de cost de 60 €/hora  i ha de tenir un perfil 

d’enginyer informàtic amb experiència en la gestió de projectes.  

-  Analista‐programador:  és  la  persona  encarregada  de  materialitzar  el  projecte  i 

prendre les decisions d’especificació, disseny i implementació. S’encarregarà del tracte 

amb el client, així com assistir a les reunions periòdiques de seguiment i reunions per 

la presa de requeriments. El seu preu és de 35 €/hora.  

14.2. Cost	en	recursos	humans	
Les  següents  taules mostren  el  cost  de  cada  rol  del  projecte  segons  la  dedicació  final  de 

cadascun.  Pel  cas  de  l’analista  s’han  comptabilitzat  les  hores  dedicades  per  cada  etapa  del 

projecte, mentre que pel director s’han comptabilitzat segons les tasques que ha desenvolupat 

a  llarg termini. Cal aclarir que  les hores dedicades per  l’analista‐programador en  les reunions 

periòdiques amb el director  ja són  incloses en  les respectives etapes del projecte. En aquest 

cost no es comptabilitza el cos associat a la infraestructura ja desenvolupada que es va emprar 

com a base. 
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Analista ‐ Programador 

  Etapa   Temps   Preu    Cost (€)  

Projecte  Formació   35   35  1225 

Reunions client   60   ʺ   2100  

Uploader  Anàlisi   30   ʺ   1050  

Especificació   50   ʺ   1750  

Disseny i Implementació   125   ʺ   4375  

Inscripcions  Anàlisi   45  ʺ   1575  

Especificació   60   ʺ   2100  

Disseny i Implementació   100   ʺ   3500  

Depuració   20   ʺ   700  

Projecte  Elaboració  de  la 

documentació  

60   ʺ   2100  

  TOTAL  585    20475 
TAULA 4- TAULA COSTOS ANALISTA-PROGRAMADOR 

 

DIRECTOR

Tasca   Temps   Preu   Cost (€)  

Inici projecte   30   60   1800   

Reunions  amb  el 

client 

40  “  2400 

Assessorament   40   ʺ   2400 

Supervisió  del  treball 

realitzat  

50   ʺ    3000 

Revisió  i  correcció  de 

la documentació 

20   ʺ    1200 

TOTAL  180    10800 
TAULA 5 - TAULA COSTOS DIRECTOR 

14.3. Cost	de	material	i	serveis	
En quant al cost material, aquest ha estat de zero ja que es disposava de lloc de treball equipat 

amb 1 PC portàtil amb processador  Intel Core  i5 2,4Ghz, amb 4GB de memòria RAM, amb el 

sistema operatiu Windows 7 i amb el software necessari instal∙lat sota llicència de pagament i 

Open Source. 

Software open source: 

- Drupal 

- PHP 

- Mysql 

- Ubuntu‐linux (Desenvolupament inscripcions) 
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Software llicencia de pagament: 

Software  Cost   

Microsoft Visual Studio 2010  1.099 €  

Microsoft Office 2010   699 € 

TOTAL   1.798 € 
TAULA 6 - TAULA COSTOS SOFTWARE 

El cost en serveis queda expressat en la següent taula: 

Servei   Cost   

Consum elèctric   20 €  

Servei de connexió ADSL 12MB   390 € 

Documentació   100 € 

Varis   50 €  

TOTAL   560 € 
TAULA 7 - TAULA COSTOS SERVEIS 

14.4. Cost	final	
El cost total del projecte ascendeix a 31.275 euros en recursos humans més 2358 euros en el 

consum de serveis. En total 33.633€ sense IVA. 
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