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La presa de notes sobre recursos digitals en dispositius mòbils és un tema àmpliament estès. No obstant
això, aquest no és el cas quan el recurs és de tipus audiovisual. Tant és així, que existeixen molt pocs
productes que ni tan sols relacionin els conceptes de nota i recurs audiovisual.
Aquest document presenta el procés de creació d’una eina per a poder realitzar aquesta funcionalitat que
sorprenentment no està explotada en el context mòbil. Anotar recursos d’aquest tipus, mantenint una
interacció entre les notes i el recurs audiovisual al que fan referència.

Nowadays, mobile note taking for digital resources is a widespread concept. Nevertheless, this is not the
case when the resource is a video. Furthermore, there are very few products that do not even relate to the
relationship between note and video
This document presents the creation process of a tool capable of this surprisingly not exploited
functionality. Taking notes about this type of resources, keeping an interaction amongst the note and the
resource to which the note makes reference.
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1 Introducció
Aquest document exposa el procés de desenvolupament d’una aplicació per a iPad dedicada a la presa de
notes sobre recursos audiovisuals.
En primer lloc, cal destacar que l’increment exponencial de l’ús de dispositius mòbils en la societat actual i
el seu potencial de creixement han derivat en l’aparició ininterrompuda d’aplicacions mòbils, segons dades
publicades per Flurry, l’ús d’aquests a nivell mundial va augmentar un 115% durant el 2013.
Concretament, dins del món de la tecnologia mòbil, la presa de notes digitals és un concepte àmpliament
estès. És per això que existeixen una infinitat d’aplicacions d’aquest tipus que comprenen des de les
tasques més senzilles, com pot ser fer una llista per a la compra o un recordatori, fins a d’altres més
complexes com ara les que permeten la presa d’apunts per l’estudi o de notes en reunions.
Les anotacions sobre recursos audiovisuals es troben en aquest últim àmbit més complex ja que petites
funcionalitats, idees i conceptes poden canviar radicalment l’experiència de l’usuari en el procés de presa
de notes i la posterior visualització d’aquestes. No obstant això, es pot observar un buit dins del mercat de
les aplicacions mòbils relacionades amb la presa de notes ja que poques cobreixen la necessitat de prendre
notes sobre recursos audiovisuals.
Aquest context, ha suscitat la meva motivació pel desenvolupament de l’aplicació. D’altra banda,
mencionar el meu interès envers a les assignatures relacionades amb l’enginyeria del software que m’han
permès obtenir una visió objectiva per tal d’identificar un problema inicial i m’han proporcionat eines per
obtenir metodològicament una solució exitosa. Així doncs, considero que l’aplicació podria cobrir les
necessitats derivades del buit del mercat dins de les aplicacions de presa de notes mencionat anteriorment.
En concret, l’objectiu del treball és mostrar una altra manera d’enfocar la presa de notes digitals sobre
recursos audiovisuals en dispositius mòbils, incloent conceptes poc habituals en l’àmbit actual com ara la
referència al recurs del qual es prenen les notes, entre d’altres.
Per aquest motiu, primerament s’analitza el context, s’especifiquen els objectius principals de l’aplicació, es
determinen els “Stakeholders” interessats o afectats pel projecte, s’analitza l’estat de l’art, on s’estudia en
quina situació es troba el producte actualment, s’acota el problema i s’analitza l’existència de possibles
solucions i, finalment s’estudien les lleis i regulacions que afecten al projecte. A continuació, d’acord amb
les fases que corresponen a l’enginyeria del software, es presenta l’anàlisi de requisits i l’especificació, on
bàsicament es defineixen les principals funcionalitats del producte resultant, el disseny, la implementació i
les proves. Seguidament, es presenten la planificació i el pressupost del projecte i s’analitza la sostenibilitat
del mateix. Finalment és presenten les conclusions
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2 Temàtica: Rellevància i especificitats
El present projecte està enfocat com a eina d’aprenentatge en el sentit que ajuda a la presa d’apunts o
notes sobre un recurs audiovisual. Tanmateix, l’eina pot ser utilitzada per a qualsevol fi on hi intervingui la
presa de notes sobre recursos audiovisuals (no només a nivell d’estudi) i es necessiti mobilitat i
disponibilitat d’aquestes notes explotant tots els recursos que la tecnologia mòbil pot aportar (mobilitat,
gestos, disponibilitat, etc.).
Actualment són molt poques les aplicacions de notes per a dispositius mòbils que prenen notes d’un recurs
audiovisual. Les existents es centren en la presa de notes com a tal, sense cap referència a l’objecte de la
nota. Tal i com s’anota més endavant, el número d’aplicacions que entrellacen els conceptes vídeo i nota és
encara més inferior. Per aquest motiu, la presa de notes sobre vídeo en dispositius mòbils esdevé un
concepte molt interessant i a la vegada presenta moltes possibilitats no explotades fins el moment.
A continuació, es detallen les característiques més específiques de l’aplicació, justificant el motiu
d’aquestes:

TECLAT VIRTUAL
S’ha optat per un teclat virtual ja que tot i que moltes aplicacions per a tableta encoratgen l’ús de
l’escriptura a mà, que actualment presenta una tecnologia molt avançada, aquesta escriptura no satisfà la
necessitat de poder realitzar una modificació a posteriori de les notes creades ni possibilita el seu
processament (per exemple no permet cercar dades). Tenint en compte que l’eina a desenvolupar, està
pensada per a crear, estudiar i llistar notes de text, els avantatges de l’escriptura a mà no són tan valorades
com podrien ser en altres àmbits (com per exemple en el dibuix).

TIPUS DE RECURS ÚNIC
Tot i que en un primer moment l’aplicació tractava sobre la presa de notes sobre varis recursos digitals,
finalment es va decidir plantejar el problema a partir d’una única necessitat seguint el principi KISS (Keep it
simple, Stupid!) i així evitar fer una aplicació basada en cobrir vàries necessitats, perdent profunditat en la
resolució de cada una d’elles. Es va optar pel format audiovisual ja que l’oferta en el mercat mòbil és quasi
inexistent i a la vegada perquè és un format molt usat en l’àmbit dels estudis i per tant, en la presa de
notes.

METODOLOGIA DE TREBALL
el desenvolupament es realitza seguint la metodologia en cascada (Anàlisi, Especificació, Disseny,
Implementació, Proves i Manteniment) típics de l’enginyeria del software. Aquest cicle de vida es descriu
detalladament a la definició de fases i subtasques a l’apartat 9 (Planificació). Tot i així, es detalla a l’inici de
cada apartat els objectius a complir per aquest.
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En quant a les eines i mitjans, queden especificats i a l’apartat 7.1.1 (Implementació). Per altra banda s’han
realitzat reunions sobre el projecte amb la tutora i s’hi ha dedicat una mitja de 8 hores per dia des de
mitjans de Juliol fins al Febrer, aquestes queden exposades amb mes profunditat a l’apartat 9 (Planificació).
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3 Context
En aquest apartat s’analitza l’abast o el context que gira entorn al producte. Concretament, s’especifiquen
els objectius principals de l’aplicació, es determinen els “Stakeholders” interessats o afectats pel projecte,
s’analitza l’estat de l’art on s’estudia en quina situació es troba el producte actualment, s’acota el problema
i s’analitza l’existència de possibles solucions i, finalment s’estudien les lleis i regulacions que afecten al
projecte.

3.1 Objectius
L'objectiu general d'aquest treball és realitzar els processos de disseny i desenvolupament d'una eina
enfocada a la presa de notes sobre recursos audiovisuals pel dispositiu de tipus tableta iPad.
Per tal de poder assolir aquest objectiu general i determinar d’una manera més clara l’abast d’aquest
treball, és necessari introduir diversos sub-objectius SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic,
Time-Bound) tals com:


La presa de notes es realitzarà usant el teclat del iPad (virtual/físic extern).



La presa de notes es podrà fer en qualsevol moment que l'aplicació estigui oberta, sobre un únic
recurs audiovisual a la vegada.



Els recursos audiovisuals sobre els quals es podrà anotar seran en un principi específicament:
Vimeo Vídeo i YouTube Vídeo.



El desenvolupant és realitzarà mitjançant eines de programació dedicades al desenvolupament
d’aplicacions mòbils.



Una referència és la part identificable d’un recurs audiovisual (minut i segon)

3.2 Parts interessades
Hi ha varies parts interessades en el desenvolupament i el producte que n’esdevé resultant. Principalment
es tracta dels usuaris (persones o entitats que l’utilitzaran), els que se’n beneficiaran i les parts que es
veuen directament afectades d’alguna manera per aquest desenvolupament.
Específicament, s’identifiquen quatre tipus d’”Stakeholders” del projecte: l’autor, que és el que durà a
terme tot el procés, l’usuari, que serà el públic objectiu del producte, l’empresa que oferirà el producte, i la
competència, que pot veure afectats els seus riscos.

L’AUTOR
L’autor és la persona encarregada de poder complir amb èxit els objectius marcats al projecte, dissenyar i
desenvolupar el producte. Per tant, és el principal interessat en què el projecte esdevingui una realitat.
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L’USUARI
L’usuari és l’actor al qual va dirigida l’aplicació i el que usarà les funcionalitats del producte per tal de cobrir
les seves necessitats. Principalment es tractarà d’estudiants i professors que disposin de la tableta iPad
d’Apple.
Tot i així, tal i com s’ha comentat anteriorment, el projecte s’enfoca des d’un principi en un àmbit més
general on qualsevol persona o entitat que necessiti prendre una nota d’un vídeo i disposi d’iPad es
converteix en possible usuari.

L’EMPRESA
L’empresa és qui es beneficiarà del producte, qui l’oferirà i mantindrà. En aquest cas parlem de la Fundació
per a la Universitat Oberta de Catalunya la qual ofereix el producte i espera obtenir-ne beneficis, no
directament ja que l’aplicació serà gratuïta, si no de manera indirecta ja que s’espera que l’aplicació
incrementi el reconeixement i la reputació de l’empresa per part de terceres persones.

LA COMPETÈNCIA
Tot i que la competència no té una implicació directa amb el projecte, l’aparició del producte pot afectar-la
negativament en el cas que ofereixi un producte semblant o es dirigeixi a un públic objectiu similar.

3.3 Estat de l’art
En aquest apartat es mostrarà l’estat actual de la presa de notes sobre recursos audiovisuals en dispositius
mòbils, així com també s’acotarà el problema i s’analitzarà l’existència de possibles solucions a fi de
determinar si cal adaptar-ne alguna d’existent o si pel contrari se n’ha de dissenyar una de nova.
Es descriurà també la solució proposada pel projecte i les característiques i propietats del producte
resultant. Per tal de definir clarament tals conceptes, es definiran les necessitats dels potencials usuaris,
descrits anteriorment i s’explicarà com i per què el producte les pot resoldre.
Finalment, es descriurà com la competència aplica la seva solució i d’altres alternatives que podrien satisfer
part de les necessitats així com les diferències que presenten amb el producte proposat.

3.3.1 Situació actual
Actualment és molt comú usar aplicacions per a dispositius mòbils per tal de satisfer molts tipus de
necessitats relacionades per exemple amb: esports, jocs, pel·lícules, vida social, educació, productivitat, etc.
Es pot observar a la imatge l’auge de la venda d’aplicacions.
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FIGURA 1 SEQÜÈNCIA DE LA VENDA D'APLICACIONS MÒBILS A L'APP STORE. EXTRETA DE:
HTTP://ICEB.NCCU.EDU.TW /PROCEEDINGS/APDSI/2011/WEB/SESSION/ANEXPLORATORYSTUDY.
PDF

És difícil classificar el producte en una sola categoria degut al seu caràcter general. Prenent com a
determinant les funcionalitats, l’aplicació s’englobaria dins la categoria d’educació ja que el principal
objectiu és satisfer necessitats relacionades amb l’aprenentatge (memorització i posterior estudi)
mitjançant la presa de notes sobre un recurs audiovisual. Tot i així, una altra classificació possible és en
funció de la de productivitat ja que facilita la realització d’un determinat procés en aquest cas el de presa
de notes.
Observem que en ambdós casos (categoria d’educació o de productivitat), els usuaris consideren la utilitat
com un factor determinant en l’adquisició del producte. La taula mostrada a continuació (Kim et al., 2011)
mostra que en les aplicacions de la categoria de l’educació (“Information” a la taula), el 45,25% dels usuaris
defineix com a factor determinant la utilitat mentre que en la categoria de productivitat la utilitat és un
factor determinant pel 29,79%.
Productivity
Purchase

Example

Frequency

Usefulness

Many convenient functions,
Excellent function, Necessity

Cumulative
30

%
30 29.79

Information
Purchase

Example

Frequency

Usefulness

For studying foreign language
Seeming convenient for travel

Cumulative
30

%
30 42.25

EXTRACTES DELS DETERMINANTS D’ADQUISICIÓ D’APLICACIONS DE LES CATEGORIES
D’INFORMACIÓ I PRODUCTIVITAT
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Per tant el context queda definit en termes d’utilitat independentment de la categoria on es classifiqui el
producte (productivitat o educació).
Considerant l’àmbit de l’educació com a principal context del producte, és convenient analitzar l’evolució
de l’aprenentatge mitjançant aplicacions mòbils durant els últims anys. Per això, a continuació
s’introdueixen els termes e-learning i m-learning.

3.3.1.1 E-Learning
El sector educatiu va trobar en les tecnologies de la WWW (World Wide Web) una manera de canviar el
sistema convencional i trencar amb els límits que hi havia fins aleshores (geogràfics, temporals, etc.).
Tant és així, que va sorgir un nou terme anomenat e-formació o e-learning, on s’utilitzen mitjans electrònics
i una gran multitud de recursos digitals i tecnologies (vídeo, àudio, blogging ,etc.) per tal de realitzar
diverses tasques educatives. Al principi es basava en un complement a l’ensenyament convencional,
potenciant en gran mesura l’adaptació a les necessitats del públic receptor (Peñalvo, 2005). Tot i així, en el
darrers, s’ha convertit en una eina indispensable dins del model educatiu actual.

3.3.1.2 M-Learning i l’iPad
L’aparició dels smartphones i tabletes va potenciar el model anomenat m-learning, basat en usar l’elearning centrat tan sols en dispositius mòbils.
L’m-learning i l’iPad estan molt relacionats, degut a la comoditat que suposa realitzar tasques d’m-learning
des de l’iPad. A l’apartat de la Solució, parlarem de per què aquest dispositiu resulta tan útil en aquest
àmbit.
Una mostra d’aquest fet, el reflecteix el següent gràfic que presenta com moltes de les aplicacions ofertes
per l’App Store es troben dins de la categoria d’educació, sent la segona categoria amb una oferta més
àmplia.
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FIGURA 2 MOST POPULAR APPLE APP STORE CATEGORIES IN JULY 2013, BY SHARE OF
AVAILABLE APPS (IN PERCENT) EXTRETA DE:
HTTP://WWW.STATISTA.COM/STATISTICS/166976/POPULAR-CATEGORIES-IN-THE-APP-STORE/

3.3.2 El problema
La presa de notes en aplicacions per a dispositius mòbils és un concepte comú. Existeixen moltes
aplicacions de presa de notes, i actualment estan en auge (Hickernell,2012). Ara bé, la presa de notes sobre
recursos audiovisuals no és un concepte tan comú en el món mòbil. Tant és així, que gairebé no existeixen
productes que ho realitzen, més endavant es comentarà un cas d’èxit que fa servir la presa de notes sobre
alguns tipus de recursos audiovisuals.
La principal limitació actual és que no existeix cap aplicació que permeti la presa de notes d’un recurs
audiovisual permetent la interacció amb aquest. Per tant, actualment és possible prendre una nota de text
que parli sobre el recurs, però aquesta no tindrà cap vincle directe amb el propi recurs o qualsevol part
d’aquest, així doncs la nota perd el seu context.
Són poques les aplicacions de presa de notes actuals que contemplen aquest problema i encara en són
menys les que prenen el vídeo com a recurs digital per a prendre notes.
Tot i així, la majoria d’aplicacions que poden usar un recurs audiovisual es limiten als vídeos locals del
mateix dispositiu, fet que impossibilita l’estudi i la presa de notes de recursos audiovisuals online (YouTube,
Vimeo).
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3.3.3 La solució
Tenint en compte que no existeixen aplicacions que solucionin el problema descrit a l’apartat anterior, és
necessari de dissenyar una nova solució.
Aquesta solució consisteix en dissenyar un producte que presenti les següents característiques:


Usar un dispositiu mòbil (iPad)



Poder prendre notes de recursos audiovisuals



Tenir algun tipus de referència amb el recurs del qual es pren la nota



Poder interactuar alhora amb el recurs i les notes



Poder utilitzar vídeos online

Pel que fa el primer punt, s’ha decidit usar l’iPad perquè és un dispositiu que compleix les característiques
necessàries per a tenir una experiència satisfactòria a l’hora de realitzar les tasques de m-learning. A
continuació s’analitzen les propietats del dispositiu (Melhuish & Falloon, 2010) per tal de justificar-ne l’ús:
Portabilitat: L’iPad ofereix portabilitat que pot permetre un canvi en el patró de l’aprenentatge o de la
manera de realitzar activitats. La mida i pes del iPad el fan potencialment un dispositiu ideal per a “portar”
aprenentatge. A diferència d’un portàtil, l’iPad se sent natural i còmode a l’ús compartit (fàcil de
transportar i passar entre un grup de persones)
Accés ubic i assequible: L’iPad, així com d’altres dispositius mòbils, ofereix la tecnologia més avançada i
permet l’accés web a usuaris a un preu raonable en relació a la potència oferta.
Experiència Individual: L’iPad ofereix individualització mitjançant les aplicacions, sent fàcilment
personalitzables. D’aquesta manera es satisfan les necessitats de l’usuari com a individu únic.
Interactivitat: L’iPad ofereix a l’usuari la possibilitat de no haver d’usar cap dispositiu físic (teclat, ratolí) a
part del propi iPad ja que disposa d’una pantalla tàctil llegible i interactiva on es poden realitzar accions de
potencia similars a les d’un ordinador sense perdre els avantatges que ofereixen els dispositius mòbils.

FIGURA 3 IPAD D'APPLE.

EXTRETA DE: HTTP://WWW.APPLE.COM/ES/IPAD/OVERVIEW /
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3.3.4 Aplicacions de presa de notes actuals
Seguidament comentaré les aplicacions de presa de notes en general, no tan sols les que anoten en vídeo ja
que només n’he trobada una. Tot i així es poden comparar la majoria dels punts que la solució vol aportar i
l’enfocament que fa l’aplicació sobre la presa de notes com a concepte.

3.3.4.1 Evernote
Evernote és una aplicació per a prendre notes que està disponible en molts dispositius (telèfons, tabletes,
ordinadors) Evernote permet prendre notes en text o a mà alçada, i adjuntar-hi imatges vídeo o àudio. Val a
dir que ni l’àudio ni el vídeo tenen cap referencia a les notes, ni les notes al vídeo. Degut a aquesta poca
interactivitat entre nota i recurs, es fa difícil prendre una nota respecte a ells. L’eina dóna a entendre que el
recurs adjuntat simplement complementa la nota.

FIGURA 4 CAPTURA DE PANTALLA D'EVERNOTE

Evernote tampoc associa les notes a un recurs en concret, no te cap tipus de referència ni interacció amb el
recurs del que es prenen les notes si aquest existís. Per tant podem dir amb seguretat que no soluciona el
problema esmentat.

3.3.4.2 Note Taker HD
Aplicació per iPad per a prendre notes. Aquesta aplicació te una infinitat de funcionalitats, passant per
escriure a mà, amb text, amb lupa, a sobre d’un PDF, exportar a molts formats, dibuixar formes, gestionar
documents ,etc.
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FIGURA 5 CAPTURA DE PANTALLA DE NOTE TAKER HD

Es pot observar que amb Note Taker HD on es poden prendre notes d’un recurs amb un vincle clar amb ell
(escriure a sobre d’un PDF) i amb interacció amb el recurs del que es prenen les notes.
Tot i resoldre moltes necessitats que pugui tenir un usuari al prendre notes i ser una eina molt completa en
la presa de notes de text i mà alçada, Note Taker HD no admet la presa de notes sobre recursos
audiovisuals.

3.3.4.3 Audionote
Aquesta aplicació és per a iPad i iPhone i serveix per a prendre notes amb un àudio en sincronia. Trobo
molt interessant aquesta aplicació perquè és la primera que trobo amb referències reals al recurs (en
aquest cas l’àudio gravat), es pot anar de la referència al recurs i estarà sincronitzada amb l’àudio en aquell
moment, és a dir, al prendre la nota memoritza el moment i el sincronitza amb l’àudio per a després poder
saber quan has pres la nota. També pot adjuntar imatges per a complementar el text.

FIGURA 6 CAPTURA DE PANTALLA D’AUDIONOTE
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Tot i així, aquesta aplicació no resol els altres problemes esmentats ni tampoc admet vídeo com a recurs
digital.

3.3.4.4 Annotate vídeos
Annotate vídeos és l’única aplicació que he trobat que és capaç de prendre notes sobre vídeo. L’aplicació
permet seleccionar un vídeo gravat amb el propi dispositiu i reproduir-lo. Les notes es poden afegir quan es
prem el boto “Note” durant la reproducció, al prémer-lo la reproducció s’atura i apareix el teclat per a
escriure la nota. Al finalitzar el vídeo es poden consultar les notes amb una petita captura de pantalla del
vídeo i el segon en el que s’ha pres la nota. L’aplicació només està disponible per a iPhone i iPod Touch.

FIGURA 7 CAPTURES DE PANTALLA D’ ANNOTATE VIDEOS

Aquesta aplicació tan sols permet la presa de notes sobre vídeos gravats al propi dispositiu, o desats a la
galeria de vídeos. Per tant, es fa difícil compartir un vídeo d’una altra aplicació per a poder prendre-hi notes
i resulta impossible anotar vídeos online.
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FIGURA 7 CAPTURES DE PANTALLA D’ ANNOTATE VIDEOS

Els recursos estan relacionats, per tant existeix la referència que busquem en la solució proposada, també
existeix una interactivitat entre la nota i el recurs, al poder accedir al conjunt de notes i veure el vídeo a
partir del segon en que es va prendre la nota, val a dir que les notes estan completament desordenades i
això dificulta la navegació nota  recurs.
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3.3.4.5

Comentari final sobre les aplicacions actuals

Ja hem comentat per a cada aplicació quines solucions aportaven al problema esmentat, es pot observar en
la següent taula quines característiques específiques de la solució proposada aporta cada una de les
aplicacions llistades anteriorment.

iPad

Recursos
audiovisuals

Referència

Interactivitat

Nota <-> recurs

Nota + recurs

Vídeos online

Evernote











Note Taker HD











AudioNote











Annotate
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FIGURA 8 GRAELLA ENTRE LES APLICACIONS ACTUALS I LES CARACTERISTIQUES DE LA SOLUCIÓ
PROPOSADA

Tal com la taula mostra, actualment no existeix una aplicació que compleixi els criteris proposats.
Finalment comentar que no he trobat ni una sola aplicació que anotés en vídeos online i que crec seria una
funcionalitat molt útil de cara a un usuari el poder prendre una nota segons una referència (el minut i el
segon per exemple) i després poder-hi accedir i veure-hi totes les notes mentre el vídeo es reprodueix.

3.4 Lleis i regulacions
El projecte actual no es veu afectat per cap de les lleis o regulacions que solen afectar al col·lectiu
d’aplicacions mòbils com per exemple la LOPD (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal) o la LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de Información
y Comercio Electrónico). Això és degut a que l’aplicació no emmagatzema cap mena d’informació personal
de l’usuari, sinó que només emmagatzema les anotacions realitzades sobre els seus recursos.
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En cas que l’usuari anotés algun tipus d’informació personal, aquesta no seria emprada per part de
l’aplicatiu tret per a mostrar-la al propi usuari. Aquest punt es veu recolzat per la necessitat de que
l’aplicació sigui aprovada a l’AppStore després d’un procés de revisió, que, entre altres, garanteix en primer
lloc la seguretat de la informació de l’usuari.
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4 Anàlisi de requisits
L’anàlisi de requisits té com a principal objectiu aplicar el que s’ha anat esmentant durant els apartats
anteriors per tal de fer de pont entre la definició del software i el seu disseny. Es busca transformar els
objectius dels projecte, les característiques de la solució en requisits que ha de complir l’aplicatiu usant les
parts interessades amb la finalitat de resoldre el problema.
Aquests requisits es divideixen en dos grups ben diferenciats, a saber: requisits funcionals i requisits nofuncionals. Els requisits funcionals se centren, com el seu nom indica, en la funcionalitat de l’aplicatiu, en
què es pot arribar a fer amb el producte. Per altra banda, els requisits no-funcionals es centren en totes les
altres característiques que no estan associades a cap funcionalitat.

4.1 Requisits funcionals
Diferenciarem dos apartats per als requisits funcionals. Al primer apartat es tractaran els requisits sobre la
gestió dels vídeos en general, (addició, eliminació, reordenació, etc.). A l’altre apartat es tractaran els
requisits relacionats amb el vídeo i les anotacions d’aquests.

4.1.1 Gestió de vídeos
Afegir vídeo
Descripció

El sistema ha de proveir a l’usuari amb eines per tal d’afegir un vídeo online al gestor.

Motiu

L’usuari ha de poder afegir vídeos per a la posterior anotació.

Origen

L’autor.

Eliminar vídeos
Descripció

El sistema ha de permetre a l’usuari eliminar vídeos ja afegits i les seves respectives notes.

Motiu

Un usuari pot voler eliminar recursos que ja no vol al sistema.

Origen

L’autor.
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Mostrar vídeos
Descripció

El sistema ha de permetre a l’usuari mostrar els conjunt de vídeos afegits fins el moment.

Motiu

Un usuari ha de poder tenir una vista general dels vídeos que ha afegit.

Origen

L’autor.

Editar nom vídeo
Descripció

El sistema ha de permetre editar el nom d’un vídeo afegit al gestor.

Motiu

L’usuari ha de poder canviar el nom si així ho desitja.

Origen

L’autor.

Moure vídeo
Descripció

El sistema ha de permetre la reordenació dels vídeos segons el criteri de l’usuari.

Motiu

L’usuari ha de poder reordenar els vídeos com cregui convenient.

Origen

L’autor.

Seleccionar vídeos
Descripció

El sistema ha de permetre la selecció múltiple de vídeos per a la posterior eliminació.

Motiu

L’usuari ha de poder eliminar diversos vídeos a la vegada.

Origen

L’autor.
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4.1.2 El Vídeo i les seves notes
Afegir nota
Descripció

El sistema ha de permetre a l’usuari afegir notes digitals a un vídeo determinat amb una
duració i text determinats per l’usuari.

Motiu

Un usuari pot voler anotar un vídeo determinat.

Origen

L’autor.

Eliminar nota
Descripció

El sistema ha de permetre a l’usuari eliminar notes prèviament afegides d’un vídeo.

Motiu

Un usuari pot voler eliminar notes que ja no vol d’un vídeo determinat.

Origen

L’autor.

Editar text nota
Descripció

El sistema ha de permetre a l’usuari canviar el text de les notes d’un vídeo.

Motiu

Un usuari pot voler modificar el text d’una nota.

Origen

L’autor.

Canviar rang de temps nota
Descripció

El sistema ha de permetre la modificació de quan comença i acaba una nota.

Motiu

Un usuari pot voler modificar el rang de temps d’una nota.

Origen

L’autor.
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Mostrar totes les notes
Descripció

El sistema ha de permetre a l’usuari tenir una vista global sobre les anotacions d’un vídeo.

Motiu

Un usuari pot voler visualitzar amb detall la informació d’una nota determinada.

Origen

L’autor.

Mostrar notes per rang de temps
Descripció
Motiu
Origen

S’han de poder veure les notes segons un rang de temps específic per a comoditat del
usuari.
L’usuari pot voler saber quines notes hi ha en un determinat rang de temps. Es pot fer
servir al moment de reproduir de manera contínua.
L’autor.

Mostrar notes que intersequen amb un temps determinat
Descripció
Motiu
Origen

El sistema ha de permetre mostrar totes les notes que intersequin amb un temps
determinat.
L’usuari pot voler saber quines notes hi ha en un determinat rang de temps. Es pot fer
servir al moment de reproduir de manera contínua.
L’autor.

Desar notes
Descripció

El sistema ha de permetre desar les anotacions localment al dispositiu.

Motiu

L’usuari ha de poder disposar de les notes d’un vídeo després de crear-les.

Origen

L’autor.

Carregar vídeo
Descripció

El sistema ha de poder carregar un vídeo online i mostrar el reproductor i les seves notes
associades.

Motiu

L’usuari ha de poder veure el vídeo i les notes associades a aquest.

Origen

L’autor.
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Reproduir
Descripció

El sistema ha de permetre reproduir el vídeo així com les notes al mateix moment, per tal
que es visualitzin segons avança el vídeo.

Motiu

L’usuari ha de poder visualitzar les notes sincronitzades amb el vídeo que reprodueix

Origen

L’autor.

Pausar
Descripció

El sistema ha de permetre pausar el vídeo així com les notes al mateix moment.

Motiu

L’usuari ha de poder pausar la reproducció del vídeo i les notes alhora, per a mantenir la
sincronització.

Origen

L’autor.

Seek
Descripció

El sistema ha de permetre anar a un temps determinat del vídeo i de les notes.

Motiu

L’usuari ha de poder desplaçar-se cap a un temps determinat del vídeo sincronitzadament
amb les notes.

Origen

L’autor.

Recarregar vídeo
Descripció

El sistema ha de permetre la recàrrega del vídeo per petició de l’usuari.

Motiu

Al ser recursos online, pot ser que hi hagi problemes en la carrega o que no es disposi de
línia en alguns casos, per tant l’usuari ha de poder decidir quan recarregar el vídeo.

Origen

L’autor.

Tancar vídeo
Descripció

El sistema ha de permetre tancar el vídeo i tornar a la gestió.

Motiu

L’usuari ha de poder decidir quan deixar d’anotar un vídeo i gestionar els altres vídeos o
afegir-ne de nous.

Origen

L’autor.
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4.2 Requisits no funcionals
Després d’analitzar les funcionalitats cal definir els requisits que no es centren en el comportament de
l’aplicació sinó en aspectes més operacionals, en concret es definirà la usabilitat i suport, la modularitat i el
rendiment.

4.2.1 Usabilitat i suport
Experiència interactiva
Descripció

El producte resultant ha de ser intuïtiu i usable de cara al usuari per assegurar una bona
experiència.

Motiu

L’usuari ha de sentir-se còmode amb la interfície a l’hora d’usar l’aplicació.

Origen

L’autor.

Directrius Interfície
Descripció
Motiu
Origen

El producte ha de seguir les directrius de desenvolupament d’interfície per a tableta
proveïdes per Apple.
Per tal de que el producte resultant pugui ser acceptat per a l’AppStore, cal que segueixi
les directrius proveïdes per Apple.
Apple.

Disseny estàndard d’interfície
Descripció

La interfície del software ha de fer servir les línies de disseny estàndard.

Motiu

L’usuari ha de poder reconèixer fàcilment icones i elements de la interfície per tal d’usarlos efectivament.

Origen

L’autor.
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Sistema operatiu
Descripció
Motiu
Origen

El producte ha de suportar les últimes versions del sistema operatiu d’Apple per a
dispositius mòbils (iOS).
El producte resultant ha d’estar el més actualitzat possible per a assegurar el màxim
període de funcionalitat.
L’autor.

4.2.2 Modularitat
Modularitat
Descripció

El codi de l’aplicació ha de permetre modularitat entre els tipus de vídeo.

Motiu

Els tipus de recursos audiovisuals han de poder afegir-se fàcilment al llarg del
manteniment d’aquesta aplicació. En el futur es possible que apareguin noves APIs
(Application Programming Interface) per a diversos reproductors online o es deixi
d’utilitzar alguna de les implementades inicialment, es podria afegir vídeos locals del
dispositiu. Diem que es necessita, doncs, una modularitat pels tipus de recursos
audiovisuals.

Origen

L’autor.

4.2.3 Rendiment
Rendiment
Descripció
Motiu
Origen

El sistema ha d’assegurar com a mínim un rendiment suficient per a que el software del
sistema sigui usable.
Per a considerar el rendiment, s’ha de tenir en compte que està estretament relacionat
amb la usabilitat, ja que normalment, contra menys rendiment menys usabilitat tindrà
l’aplicació.
L’autor.
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5 Especificació
L’especificació descriu el comportament del sistema a desenvolupar. Inclou la descripció de les interaccions
que els usuaris tindran amb el software.

5.1 Actors
Al nostre sistema tan sols hi té cabuda un actor que és el que interactua directament amb el propi sistema,
és a dir l’usuari.

USUARI
L’usuari és aquell que usa l’aplicació per tal de satisfer les seves necessitats . L’usuari pot veure recursos,
afegir i modificar les notes, així com administrar els vídeos entre altres coses.

5.2 Diagrama de casos d’ús
5.2.1 Gestió de vídeos
Després d’analitzar els requisits funcionals sobre el gestor, s’han optat pels següents casos d’ús

FIGURA 8 DIAGRAMA CASOS D’ÚS (GESTIÓ DE VIDEOS)
)
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5.2.1.1 Afegir Video
Actor primari: Usuari
Precondició: Disparador: L’usuari vol afegir un vídeo online
Escenari principal:
1. L’usuari selecciona afegir un video al gestor.
2. El sistema mostra camps per tal de poder afegir el video (URI i nom)
3. L’usuari introdueix les dades del video
4. L’usuari confirma les dades introduïdes
5. El sistema verifica les dades
6. El sistema registra les dades i es mostra el vídeo com a afegit
Extensions:
2a. L’usuari cancel·la el missatge
2a1. El cas d’ús acaba
4a. Si no s’han introduït les dades obligatòries:
4a1. El sistema mostra un missatge d’error que ha de confirmar l’usuari.
4a2. L’usuari confirma el missatge
4a3. Es torna al pas 2 de l’escenari principal

5.2.1.2 Eliminar vídeos
Actor primari: Usuari
Precondició: Existeix al menys un video seleccionat al gestor.
Disparador: L’usuari vol eliminar un o més vídeos.
Escenari principal:
1. L’usuari selecciona l’eliminació dels vídeos seleccionats.
2. El sistema mostra un missatge advertint de l’eliminació permanent que ha de confirmar l’usuari.
3. L’usuari confirma el missatge.
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4. El sistema elimina el vídeo i les notes associades a aquest.
Extensions:
3a. L’usuari cancel·la el missatge
3a1. El cas d’ús acaba

5.2.1.3 Mostrar vídeos
Actor primari: Usuari
Precondició: Disparador: L’usuari vol tenir una visió general dels vídeos que té al sistema
Escenari principal:
1. El sistema mostra un llistat dels vídeos que l’usuari ha afegit si és que existeixen.

5.2.1.4 Editar nom video
Actor primari: Usuari
Precondició: Existeix al menys un video al gestor
Disparador: L’usuari vol editar el nom del vídeo
Escenari principal:
1. L’usuari selecciona editar el nom del vídeo
2. El sistema mostra un camp amb el nom actual del vídeo si el té, o buit en cas contrari.
3. L’usuari edita el text i confirma les noves dades
4. El sistema verifica les dades
5. El sistema registra el canvi en el video editat
Extensions:
3a. L’usuari cancel·la el missatge
3a1. El cas d’ús acaba

4a. Si no s’han introduït les dades obligatòries:
4a1. El sistema mostra un missatge d’error que ha de confirmar l’usuari.
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4a2. L’usuari confirma el missatge
4a3. Es torna al pas 2 de l’escenari principal

5.2.1.5 Moure vídeo
Actor primari: Usuari
Precondició: Existeix al menys un vídeo al gestor
Disparador: L’usuari vol moure un video
Escenari principal:
1. L’usuari mou el video a la posició desitjada
2. El sistema reordena els vídeos per a donar cabuda al canvi.

5.2.1.6 Seleccionar vídeos
Actor primari: Usuari
Precondició: Existeix al menys un vídeo al gestor
Disparador: L’usuari vol seleccionar un o més vídeos
Escenari principal:
1. L’usuari tria l’opció de seleccionar vídeos
2. El sistema mostra una confirmació de l’opció triada.
3. L’usuari tria els vídeos que vol seleccionar
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5.2.2 El Vídeo i les seves notes
Seguint el mateix procediment, s’han optat pels següents casos d’ús relacionats amb els vídeos i les notes
corresponents a cada un d’ells.

FIGURA 9 DIAGRAMA CASOS D’ÚS (VIDEOS I NOTES)

5.2.2.1 Afegir nota
Actor primari: Usuari
Precondició: El video del qual es vol prendre la nota està carregat
Disparador: L’usuari vol afegir una nota en un recurs audiovisual.
Escenari principal:
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1. L’usuari selecciona afegir una nota segons una referència triada
2. El sistema mostra camps per tal de poder afegir la nota (text)
3. L’usuari introdueix les dades de la nota
4. L’usuari confirma les dades introduïdes
5. El sistema verifica les dades
6. El sistema registra la nova nota amb la referència específica
Extensions:
2a. L’usuari cancel·la el missatge
2a1. El cas d’ús acaba
4a. Si no s’han introduït les dades obligatòries:
4a1. El sistema mostra un missatge d’error que ha de confirmar l’usuari.
4a2. L’usuari confirma el missatge
4a3. Es torna al pas 2 de l’escenari principal

5.2.2.2 Eliminar nota
Actor primari: Usuari
Precondició: El video del que es vol eliminar una nota està carregat i existeix al menys una nota
seleccionada sobre aquest video.
Disparador: L’usuari vol eliminar una nota d’un vídeo.
Escenari principal:
1. L’usuari selecciona eliminar una nota d’un video
2. El sistema mostra un missatge advertint de l’eliminació permanent que ha de confirmar l’usuari
3. L’usuari confirma el missatge
4. El sistema elimina la nota
Extensions:
3a. L’usuari cancel·la el missatge
3a1. El cas d’ús acaba
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5.2.2.3 Editar text nota
Actor primari: Usuari
Precondició: El video del que es vol editar el text d’una nota està carregat i existeix al menys una nota
sobre aquest video.
Disparador: L’usuari vol modificar el text d’una nota d’un video
Escenari principal:
1. L’usuari selecciona editar el text d’una nota.
2. El sistema mostra un camp amb el text actual de la nota que ha de confirmar l’usuari
3. L’usuari edita el text i confirma les noves dades
4. El sistema verifica les dades
5. El sistema registra el canvi en la nota editada
Extensions:
2a. L’usuari cancel·la el missatge
3a1. El cas d’ús acaba

4a. Si no s’han introduït les dades obligatòries:
4a1. El sistema mostra un missatge d’error que ha de confirmar l’usuari.
4a2. L’usuari confirma el missatge
4a3. Es torna al pas 2 de l’escenari principal

5.2.2.4 Canviar rang de temps nota
Actor primari: Usuari
Precondició: El video del que es vol editar el rang de temps d’una nota està carregat i existeix al menys una
nota seleccionada sobre aquest video.
Disparador: L’usuari vol modificar el rang de temps d’una nota d’un video.
Escenari principal:
1. El sistema mostra una sèrie d’eines per a canviar la duració, l’inici i el final d’una nota
2. L’usuari modifica el rang
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3. El sistema registra el canvi en la nota editada

5.2.2.5 Mostrar totes les notes
Actor primari: Usuari
Precondició: El vídeo del que es volen mostrar les notes està carregat.
Disparador: L’usuari tenir una visió general de les notes afegides al vídeo.
Escenari principal:
1. L’usuari selecciona mostrar totes les notes
2. El sistema llista les notes del vídeo actual.

5.2.2.6 Mostrar notes per rang de temps
Actor primari: Usuari
Precondició: El vídeo del que es volen mostrar les notes està carregat.
Disparador: L’usuari tenir una visió general de les notes afegides al vídeo en un rang de temps determinat.
Escenari principal:
1. El sistema mostra les eines necessàries per ajustar el rang de visió de les notes.
2. El sistema llista les notes del vídeo actual segons el rang especificat per l’usuari.

5.2.2.7 Mostrar notes que intersecten amb temps
Actor primari: Usuari
Precondició: El vídeo del que es volen mostrar les notes està carregat.
Disparador: L’usuari tenir una visió general de les notes afegides al vídeo que intersecten amb un temps
determinat.
Escenari principal:
1. El sistema mostra les eines necessàries per ajustar el temps determinat amb el que es volen veure
les notes que hi intersecten.
2. El sistema llista les notes del vídeo actual que intersecten amb el temps especificat per l’usuari.

5.2.2.8 Desar notes
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Actor primari: Usuari
Precondició: El vídeo del qual es volen desar les notes està carregat i existeix al mínim una nota per aquell
vídeo.
Disparador: L’usuari vol desar una nota.
Escenari principal:
1.

L’usuari selecciona desar les notes del video

2. El sistema desa les notes del video al dispositiu.
Extensions:
2a. El sistema ha trobat un problema al desar les dades (espai, etc.)
2a1. El sistema informa a l’usuari amb un missatge que ha de confirmar.
2a2. L’usuari confirma el missatge
2a3. El cas d’ús acaba

5.2.2.9 Carregar vídeo
Actor primari: Usuari
Precondició: Disparador: L’usuari ha afegit un vídeo al gestor o s’ha seleccionat un vídeo ja existent del gestor
Escenari principal:
1. El sistema carrega el vídeo de manera online i les seves respectives notes.
2. El sistema mostra un llistat de les notes resumides (una part del text)

5.2.2.10 Reproduir
Actor primari: Usuari
Precondició: El vídeo està carregat i sense començar o pausat.
Disparador: L’usuari vol reproduir el vídeo i les notes sincronitzadament
Escenari principal:
1. L’usuari escull l’opció de reproduir
2. El sistema reprodueix el video i les notes associades si existeixen de manera sincronitzada
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5.2.2.11 Pausar
Actor primari: Usuari
Precondició: El vídeo està reproduint-se.
Disparador: L’usuari vol pausar el vídeo i les notes sincronitzadament
Escenari principal:
1. L’usuari escull l’opció de pausar
2. El sistema pausa el video i les notes associades si existeixen de manera sincronitzada

5.2.2.12 Seek
Actor primari: Usuari
Precondició: El vídeo està carregat i s’està reproduint o està pausat.
Disparador: L’usuari vol anar a un temps determinat del vídeo mostrant les notes d’aquell temps
Escenari principal:
1. El sistema mostra eines per tal de moure’s pel temps del vídeo
2. L’usuari determina un temps
3. El sistema mostra el vídeo i les seves notes en aquell temps
4. El video continua en l’estat en que es trobava anteriorment
Extensions:
4a. El video s’estava reproduint:
4a1. El video continua reproduint-se des del temps seleccionat
4b. El vídeo estava pausat
4b1. El video continua pausat al temps seleccionat

5.2.2.13 Recarregar Vídeo
Actor primari: Usuari
Precondició: Disparador: L’usuari vol recarregar el vídeo
Escenari principal:
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1. L’usuari escull l’opció de recarregar el vídeo
2. El sistema torna a carregar el vídeo de manera online, sense recarregar les notes

5.2.2.14 Tancar Vídeo
Actor primari: Usuari
Precondició: Disparador: L’usuari vol tancar el vídeo i tornar a la gestió
Escenari principal:
1. L’usuari selecciona l’opció de tancar el vídeo
2. El sistema desa les notes del vídeo.
3. El sistema tanca el video i torna a la part de gestió.
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5.3 Model conceptual

FIGURA 10 DIAGRAMA MODEL CONCEPTUAL

RESTRICCIONS D’INTEGRITAT


No pot haver-hi dos vídeos amb el mateix id.



No pot haver-hi dos Usuaris amb el mateix nom



No pot haver-hi dues notes amb el mateix id



L’atribut inici de Nota ha de ser menor o igual a l’atribut final.



Els atributs inici, final, pagines, altura, amplada, yOrigen i xOrigen i duració han de ser majors o
iguals a 0.



L’atribut final ha de ser menor o igual a l’atribut durada del Vídeo relacionat.

5.3.1 Descripció de les classes
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5.3.1.1 Usuari
L’usuari representa l’actor principal de l’aplicatiu, es el que l’usa per satisfer les seves necessitats.


nom: Representa el nom de l’usuari i l’identifica

5.3.1.2 Gestor
El gestor és l’element que administra els recursos audiovisuals, els ordena i mostra segons l’usuari cregui
convenient. Principalment està pensat per a que l’usuari el faci servir per a gestionar els vídeos i tenir una
visió global de les dades de l’aplicatiu.

5.3.1.3 Video
El vídeo representa un recurs audiovisual. El video té unes notes i està administrat pel gestor i te una mida
determinada.


id: Identificador únic del vídeo.



duració: Duració en segons del vídeo.



alias: nom que posa li posa l’usuari.



URI: URI del recurs audiovisual.



posició: Posició del vídeo a la llista de l’usuari.



estat: Estat de reproducció. Pot ser READY (-1), END(0), PLAYING (1), PAUSED(2) OR BUFFERING(3).

FIGURA 11 DIAGRAMA D’ESTAT DE LA CLASSE ESTAT

5.3.1.4 Nota
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Representa una nota d’un recurs audiovisual. Per tal de poder-les ubicar al vídeo, les notes disposen de dos
atributs que representen el rang de temps del vídeo al que fan referència. A part, tenen un
identificador i el text que representa la nota en sí.


id: Identificador de la nota



inici: Representa el segon d’inici de la nota.



final: Representa el segon de final de la nota



text: Representa el text de la nota

Per tant la nota representa el rang de vídeo des del segon inici fins el segon final.

5.3.1.5 Area
Representa una àrea amb una posició concreta en l’espai. L’àrea es defineix per un punt origen, l’altura i
l’alçada. El punt origen és el punt amb les coordenades x i y mínimes de l’àrea

FIGURA 12 CONCEPTE AREA



xOrigen: Representa la coordenada x (en píxels) del punt origen de l’àrea.



yOrigen: Representa la coordenada y (en píxels) de del punt origen de l’àrea.



altura: Representa l’altura (en píxels) de l’àrea.



amplada: Representa l’amplada (en píxels) de l’àrea.
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5.4 Model de comportament
5.4.1 Gestió de vídeos

5.4.1.1 Afegir Vídeo

FIGURA 13 AFEGIR VIDEO

CONTRACTES
context

afegirVideo(id: String, URI: String)

Pre:

id és un identificador únic

Post:

S’ha afegit un nou vídeo al sistema amb identificador id i uri URI

context

llistarVideos(): List<Video>

Pre:

-

Post:

Se li mostra a l’usuari el llistat de vídeos
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5.4.1.2 Eliminar vídeos

FIGURA 14 ELIMINAR VIDEOS

CONTRACTES
context

seleccionarVideos(videoIDs: List<String>)

Pre:

les ids de videoIDs són úniques i existeixen els respectius vídeos

Post:

Es mostra a l’usuari els vídeos que ha seleccionat

context

eliminarVideos(videoIDs: List<String>)

Pre:

les ids de videoIDs són úniques i existeixen els respectius vídeos

Post:

S’han eliminat els vídeos amb ids videoIDs
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5.4.1.3 Mostrar vídeos

FIGURA 15 MOSTRAR VIDEOS

5.4.1.4 Editar nom vídeo

FIGURA 16 EDITAR NOM VIDEO
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CONTRACTES
context

editarNomVideo(id: String, text:String)

Pre:

id és un identificador de Vídeo únic i existent

Post:

S’ha editat el nom del video amb identificador id

5.4.1.5 Moure vídeo

FIGURA 17 MOURE VIDEO

CONTRACTES
context

moureVideo(id: String, pos: int)

Pre:

id és un identificador de Vídeo únic i existent

Post:

S’ha mogut el vídeo amb identificador id a la posició pos
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5.4.1.6 Seleccionar vídeos

FIGURA 18 SELECCIONAR VIDEO

5.4.2 El Vídeo i les seves notes

5.4.2.1 Afegir nota

FIGURA 19 AFEGIR NOTA
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CONTRACTES
context

carregarVideo(id: String)

Pre:

Existeix el vídeo amb identificador id

Post:

S’ha carregat de manera online el video corresponent al identificador id

context

afegirNota(id: String, text:String, inici: float, final:float)

Pre:

no existeix cap nota amb id id

Post:

S’ha afegit la nota amb identificador id , text text i rang inici - final

5.4.2.2 Eliminar nota

FIGURA 20 ELIMINAR NOTA
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CONTRACTES
context

obtenirNotes(id:String): List<Nota>

Pre:

Existeix un Vídeo amb identificador id

Post:

El resultat són les notes del video amb identificador id

context

eliminarNota(id:String)

Pre:

Existeix una nota amb identificador id

Post:

S’ha eliminat la nota del sistema

5.4.2.3 Editar text nota

FIGURA 21 EDITAR TEXT NOTA

CONTRACTES
context

editarTextNota(id: String, text: String)
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Pre:

La nota amb identificador id existeix

Post:

S’ha reemplaçat el text de la nota amb id id, amb el nou text text

5.4.2.4 Canviar rang de temps nota

FIGURA 22 CANVIAR RANG DE TEMPS NOTA

CONTRACTES
context

editarRang(id: String, inici: float, final: float)

Pre:

La nota amb identificador id existeix.

Post:

S’ha reemplaçat el rang de la nota amb id id, amb el nou rang inici – final.
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5.4.2.5 Mostrar totes les notes

FIGURA 23 MOSTRAR TOTES LES NOTES

5.4.2.6 Mostrar notes per rang de temps

FIGURA 24 MOSTRAR NOTES PER RANG DE TEMPS
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CONTRACTES
context

obtenirNotesPerRang(id: String, inici: float, final: float)

Pre:

el Vídeo amb identificador id existeix

Post:

El resultat són les notes que el seu rang interseca amb el rang entre inici i final

5.4.2.7 Mostrar notes que intersequen amb temps

FIGURA 25 MOSTRAR NOTES QUE INTERSEQUEN AMB TEMPS

CONTRACTES
context

obtenirNotesPerTemps(id: String, temps: float)

Pre:

el Vídeo amb identificador id existeix

Post:

El resultat són les notes que el seu rang de temps interseca amb el temps temps
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5.4.2.8 Desar notes

FIGURA 26 DESAR NOTES

CONTRACTES
context

desarNotes(notes)

Pre:

-

Post:

S’han desat les noves notes al sistema
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5.4.2.9 Carregar vídeo

FIGURA 27 CARREGAR NOTES

5.4.2.10 Reproduir

FIGURA 28 REPRODUIR
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CONTRACTES
context

reproduir(id:String)

Pre:

Existeix un Vídeo amb identificador id

Post:

Se li mostra a l’usuari la reproducció del vídeo amb sincronia de les notes que el Vídeo amb
identificador id pugui tenir

5.4.2.11 Pausar

FIGURA 29 PAUSAR

CONTRACTES
context

pausar(id:String)

Pre:

Existeix un Vídeo amb identificador id

Post:

El video amb identificador id s’atura en sincronia amb les seves respectives notes
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5.4.2.12 Seek

FIGURA 30 SEEK

CONTRACTES
context

pausar(id:String)

Pre:

Existeix un Vídeo amb identificador id

Post:

El video amb identificador id s’atura en sincronia amb les seves respectives notes
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5.4.2.13 Recarregar Vídeo

FIGURA 31 RECARREGAR VIDEO

CONTRACTES
context

recarregar(id:String)

Pre:

Existeix un Vídeo amb identificador id

Post:

Es torna a carregar el vídeo amb identificador id sense tornar a carregar les notes
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5.4.2.14 Tancar Vídeo

FIGURA 32 TANCAR VIDEO
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6 Disseny
Havent realitzat les fases de context i anàlisi, que han fet possible especificar els objectius, acotar el
problema i definir una solucó, l’especificació que ens ha permès determinar el comportament, al disseny
tractarem de fixar l’estructura del software.
Per una banda es defineix l’arquitectura així com els patrons i les interaccions amb la interfície.
Seguidament es dissenya el model del domini a partir del model conceptual primari realitzat a l’apartat
d’Especificació.
Per acabar es dissenya tot el procés per modelar l’estructura interna de l’aplicació amb els diagrames de
seqüència.

6.1 Arquitectura
En primer lloc, és important definir l’arquitectura que es farà servir ja que determinarà com s’enfocarà la
resta del disseny.
El model d’arquitectura que es farà servir s’anomena model en tres capes i, com el seu nom indica, consta
de tres conceptes:
Capa de Presentació: Aquesta capa s’encarrega de proporcionar una interacció amb l’usuari mitjançant
vistes i components gràfics. Té com a funció, exposar la informació de l’aplicació així com rebre events de
l’usuari i transmetre’ls als domini. Realitza doncs, d’enllaç entre el domini i l’usuari.
Capa de Domini: El domini s’encarrega la lògica de l’aplicació. Rep events i peticions de la capa de
presentació i les avalua i processa. També s’encarrega de moure i processar dades entre la capa de
presentació i la capa de dades.
Capa de Dades: La capa de dades gestiona l’emmagatzematge de la informació mitjançant bases de dades i
arxius. A més, inclou mètodes de consulta d’aquestes dades per a poder transmetre i rebre informació de la
capa de domini.

6.2 Patrons de disseny
Els patrons de disseny són un elements definits del software que ens permeten realitzar tasques de manera
mecànica per tal d’aconseguir resoldre problemes comuns de disseny. La característica principal dels
patrons és que són reusables, és a dir, són aplicables a diversos problemes en diverses circumstàncies.
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6.2.1 Singleton
El Patró Singleton, és un patró de disseny que permet obtenir dades d’una classe amb una sola instància de
manera molt global. La principal característica és que restringeix la creació instàncies.

FIGURA 33 PATRO SINGLETON

Aquest patró també implementat a Xcode per a la gestió de persistència de dades senzilles.

6.2.2 Model Vista Controlador
El patró MVC (Model Vista Controlador) divideix l’estructura de l’aplicació en tres components:
Model: representa la informació del sistema
Vista: Defineix com es mostrarà el model a l’usuari
Controladors: S’encarreguen de les peticions i de manipular el model

FIGURA 34 PATRO MVC

Aquest patró està implementat internament al model de programació de Xcode, de manera que es
necessari aplicar-lo.
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6.2.3 Patró Observador
El patró observador es basa en que un objecte anomenat Subjecte manté una llista de referències de totes
les classes dependents a ell, anomenades observadors. Aquestes classes es notifiquen cada cop que hi hagi
un canvi d’estat. Es fa servir normalment
En Xcode aquest patró està fortament lligat al patró Model Vista Controllador, perquè és així com notifica
dels events de la vista al controlador.

FIGURA 35 PATRO DELEGATE

6.2.4 Patró de Delegació
El patró de delegació consisteix en que un objecte delega una de les seves tasques a un objecte associat,
anomenat el delegat o ajudant.
Es fa servir molt a IOS si es necessita implementar molts tipus de sub-vistes en una vista principal. El
delegat acaba sent el controlador d’aquesta vista principal.

6.3 Interfície
Per a realitzar el disseny i interaccions de l’aplicació, s’ha usat FluidUI com ja s’ha comentat.
S’ha optat per dissenyar l’aplicació en horitzontal degut a la quantitat d’espai que ofereix per a treballar,
sense donar la impressió d’ésser massa carregat. Per altra banda segons un estudi dut a terme per la
companyia d’estadístiques d’us mòbil Onswipe, els usuaris prefereixen per un 59.8% la posició apaïsada de
l’iPad a la vertical (Onswipe,2013).
De totes formes, al contenir recursos audiovisuals, l’aplicació no podria la contenir mateixa quantitat
d’elements en format vertical ja que si es volguessin mantenir els ratis d’aspecte originals del vídeo aquest
s’hauria de: o bé redimensionar a mesures inusables o bé eliminar components.
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Com hem comentat al llarg del projecte, diferenciarem dues pantalles, la primera, on es gestionaran els
vídeos, i la segona el vídeo i les notes.
Per qüestions de comoditat per a la lectura, no s’inclou el mapa navegacional. Nogensmenys, al ser tan sols
dues pantalles, les interaccions son fàcilment descriptibles

6.3.1 Gestió de vídeos
La pantalla de gestió de vídeos s’ha esquematitzat de la següent manera.

FIGURA 36 PANTALLA GESTIO VIDEOS

A l’esquema es pot observar els vídeos que hi ha afegits, l’opció d’afegir-ne de nous i l’opció d’editar
Les possibles opcions són:


Carregar un vídeo ja afegit



Reordenar els vídeos 2 segons sobre algun d’ells.



Seleccionar varis vídeos per eliminar-los prement el botó Editar
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Prémer el botó d’afegir un nou vídeo

La primera opció porta a la pantalla del reproductor de vídeo que mostrarem en detall més endavant
La segona opció permet moure els vídeos
La tercera permet seleccionar més d’un vídeo i eliminar-los si així es vol.
Es mostra amb la següent pantalla

FIGURA 37 PANTALLA GESTIO VIDEOS SELECCIO
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Per altra banda, amb l’última opció, afegir vídeo, es mostra un diàleg per escollir la URL i el nom del
recurs online es pot observar en la següent figura.

FIGURA 38 PANTALLA GESTIO VIDEOS CREACIO

En aquesta pantalla l’usuari omplirà les dades necessàries per a crear un nou vídeo. Les opcions
disponibles són:


Cancel·lar en qualsevol moment



Introduir les dades i prémer OK

Val a dir que si les dades no estiguessin ben introduïdes, no es podria prémer el botó OK.

6.3.2 El vídeo i les seves notes
Ja descrita la pantalla de gestió, tan sols queda comentar la pantalla del reproductor de vídeo i les seves
notes.
S’hi accediria mitjançant un recurs ja afegit o bé prement el botó “OK” de l’ultima pantalla.
La següent figura mostra la pantalla del vídeo i les seves notes:
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FIGURA 39 PANTALLA REPRODUCTOR VIDEO

Es pot observar un botó per a tornar enrere, el vídeo dalt a l’esquerra, un control de notes a la part inferior
i un llistat de notes a la part superior dreta.
Del control de notes en parlarem en detall a la fase d’implementació però bàsicament, permet moure les
notes interactivament, seleccionar-les, redimensionar-les i fins i tot apilar-les. Hi ha un marcador del temps
representat de color vermell que es desplaça a mesura que avança el temps del vídeo.
Quan el marcador passa per varies notes apilades apareixen en ordre al llistat de notes. Per tant, al llistat
veiem les notes al temps determinat pel vídeo.
També es disposa de botons d’eliminació i d’afegir notes.
Per editar el text d’una nota hem de prémer al llistat i apareix el mateix diàleg que al afegir-ne una de nova.
Es pot observar en la següent figura.
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FIGURA 40 PANTALLA REPRODUCTOR VIDEO CREACIO

En el cas de prémer acceptar si era una edició la nota rebrà el nou text, en cas que fos una nota nova
s’afegiria al control.

6.4 Model
Per tal de fer la lectura més còmode i aprofitant que el domini no te una gran quantitat de classes, es
mostraran les tres capes de l’arquitectura en el següent diagrama
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FIGURA 41 Arquitectura en 3 capes
Com es pot observar, el domini no ha canviat respecte al model conceptual proposat a la fase
d’Especificació. S’han afegit les modificacions pertinents als patrons usats i els controladors per a tenir una
visió global del software del sistema.

6.5 Diagrames de seqüència
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6.5.1 Gestió de vídeos

6.5.1.1 Afegir vídeo

FIGURA 42 AFEGIR VIDEO

6.5.1.2 Eliminar vídeos
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FIGURA 43 ELIMINAR VIDEOS

6.5.1.3 Mostrar vídeos
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FIGURA 44 MOSTRAR VIDEOS

6.5.1.4 Editar nom video
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FIGURA 45 EDITAR NOM VIDEO

6.5.1.5 Moure video

FIGURA 46 MOURE VIDEO

6.5.1.6 Seleccionar vídeos
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FIGURA 47 SELECCIONAR VIDEOS

6.5.2 El vídeo i les seves notes

6.5.2.1 Afegir nota
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FIGURA 48 AFEGIR NOTA

6.5.2.2 Eliminar nota
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FIGURA 49 ELIMINAR NOTA

6.5.2.3 Editar text nota
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FIGURA 50 EDITAR TEXT NOTA

6.5.2.4 Canviar rang de temps nota
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FIGURA 51 EDITAR RANG DE TEMPS NOTA

6.5.2.5 Mostrar totes les notes
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FIGURA 52 MOSTRAR TOTES LES NOTES

6.5.2.6 Mostrar notes per rang de temps
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FIGURA 53 MOSTRAR NOTES PER RANG DE TEMPS

6.5.2.7 Mostrar notes que intersequen amb temps

FIGURA 54 MOSTRAR NOTES QUE INTERSEQUIN AMB TEMPS

6.5.2.8 Desar notes

78

FIGURA 55 DESAR NOTES

6.5.2.9 Carregar video
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FIGURA 56 CARREGAR VIDEO

6.5.2.10 Reproduir

FIGURA 57 REPRODUIR
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6.5.2.11 Pausar

FIGURA 58 PAUSAR

6.5.2.12 Seek

FIGURA 59

SEEK

6.5.2.13 Recarregar Vídeo
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FIGURA 60 RECARREGAR VIDEO
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7 Implementació
Un cop tenim el disseny, la implementació és el procés que aplica l’estructura modelada en els anteriors
apartats, usant un tipus de tecnologia concrets, tan sols frenat per l’adaptació del disseny a les tecnologies
triades

7.1 Tecnologies triades
7.1.1 Eines i mitjans

XCODE 5

Xcode és l’eina de desenvolupament d’apps per iOS i Mac. Xcode inclou eines per a facilitar moltes de les
fases de desenvolupament d’un projecte (des de la creació de l’app, fins a provar-la, optimitzar-la i pujar-la
a l’AppStore).
En aquest projecte s’usa com a eina en la fase d’implementació/codificació i en la de proves.
https://developer.apple.com/xcode/

DROPBOX

Dropbox és un servei gratuït que permet desar documents en un lloc centralitzat i multi-plataforma, on es
sincronitza amb altres dispositius i ordinadors d’un mateix usuari. També permet compartir aquests
documents amb altres usuaris, mantenint aquesta sincronització entre tots els usuaris.
Dropbox s’ha utilitzat per a mantenir arxius del projecte entre diferents ordinadors i tenir un accés ràpid i
fàcil des de diversos llocs de treball.
https://www.dropbox.com/
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JIRA

JIRA és una eina d’administració i manteniment de projectes. Permet assignar tasques, fer un seguiment de
l’activitat de l’equip i capturar i organitzar incidències entre altres funcionalitats.
JIRA s’utilitza en aquest projecte i en la UOC en general per a tal de fer un seguiment de les incidències i
tasques a realitzar d’una manera organitzada.
https://www.atlassian.com/software/jira

BITBUCKET

BitBucket és un servei que permet allotjar, organitzar i compartir repositoris de Git i Mercury al núvol.
S’elegeix Bitbucket en comptes de GitHub per què permet la creació de repositoris privats gratuïtament.
En aquest projecte s’usa Bitbucket per a la gestió del codi font.

FLUIDUI

fluidUI és una eina de maquetització i prototipatge d’interfícies online. Permet mantenir diversos projectes
gratuïtament al núvol per a poder accedir-hi des de diferents ordinadors.
fluidUI s’utilitza al projecte per a esbossar les interfícies de l’aplicació per iPad.
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7.1.2 APIs
S’usen dues apis per tal de poder carregar i controlar els vídeos a l’aplicació, aquestes són:

YOUTUBE PLAYER
L’api del reproductor de YouTube ofereix una sèrie de mètodes per a descarregar un video i controlar les
funcions bàsiques del reproductor.

A més, es poden obtenir diversos atributs referents a les característiques del vídeo (com per exemple la
durada). Tan sols es pot fer servir en JQuery

VIMEO PLAYER
Aquesta API es similar a la proporcionada per YouTube, ofereix mètodes per a controlar el vídeo, per
carregar-lo i per obtenir alguna informació més que YouTube sobre el vídeo, com per exemple el títol. S’usa
tan sols en JQuery com la de YouTube.

7.1.3 Llenguatges

OBJECTIVE-C
Objective-C és un llenguatge de programació orientat a objectes que s’usa en la programació per a iOS i
Mac. És el llenguatge principal de l’eina Xcode abans comentada, per tant, el fet d’haver-lo triat ha sigut
molt influenciat per l’ús d’aquesta eina.
HTML
HTML és un llenguatge de marques usat per l’elaboració de pàgines web. S’usa en aquesta aplicació per tal
de poder carregar les APIs comentades i incrustar els vídeos.

JAVASCRIPT + JQUERY
Javascript s’ha fet servir juntament amb JQuery per a les crides a les APIs tant de YouTube com de Vimeo i
per a transmetre dades entre aquestes i l’aplicació.

7.1.4 Persistència
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Per la persistència s’usen dues eines proveïdes per XCode.

NSUSERDEFAULTSETTINGS
La primera és un Singleton (comentat als patrons), que permet desar dades senzilles de manera persistent,
s’anomena “NSUserDefaultSettings” i està present en les llibreries per defecte.

COREDATA
Per a les dades més complicades, com són les que representen el domini, s’usa el gestor CoreData, un
framework de XCode que implementa una base de dades del tipus SQLite.
CoreData permet definir un model a fer persistent, pel que ha sigut realment útil per administrar aquest
tipus de dades.
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7.2 Implementació de la gestió de vídeos
Per implementar la gestió de vídeos, bàsicament s’ha seguit el modelatge fet a l’apartat del disseny, usant
CoreData com a gestor de persistència de dades.

FIGURA 61 PANTALLA GESTIO IMPLEMENTACIO

La part més complex en quan a implementació d’aquesta part ha sigut la reordenació dels vídeos, ja que
s’han d’usar les coordenades i mides de tots els vídeos mentre dinàmicament es reordena. Nogensmenys,
les parts mes complexes d’implementar han estat sens dubte a la pantalla de video i notes.

7.3 Implementació del vídeo i les seves notes
En aquest apartat es comentarà l’implementació dels elements relacionats amb el reproductor de vídeo i
les notes.
Per començar cal dir que aquesta part ha consumit moltíssim més temps del que en un principi s’havia
planejat com es comentarà a les conclusions finals.
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7.3.1 Llistat de notes

FIGURA 62 PANTALLA REPRODUCTOR IMPLEMENTACIO

El llistat de notes és sens dubte la part menys complexa dels elements d’aquesta pantalla.
Es composa d’un scroll view (vista que es pot desplaçar) i d’un data source, que rep les dades del domini
mitjançant un delegat (Patró delegat) implementat a la vista principal.
S’anomena scroll l’acció de desplaçament que fa una vista per a poder mostrar tot el seu contingut, com si
d’una finestra és tractés.

FIGURA 63 CONCEPTE SCROLL VIEW
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Aquest control mostra les notes que intersequen amb el temps que marca el vídeo, que son les mateixes
que les que intersequen amb el marcador de temps del control de notes

7.3.2 Reproductor de vídeo
El reproductor de vídeo ha sigut complex d’implementar degut a que està inserit en una webView (vista
que mostra una pàgina WEB) i per tant no forma part de la implementació en Objective-C

FIGURA 64 PANTALLA REPRODUCTOR IMPLEMENTACIO

El video es carrega de manera online, i a part es carregar la api en javascript i JQUERY. Mitjançant aquesta
API es pot controlar el reproductor de vídeo des de l’aplicació fent crides a la webView i obtenir alguns dels
atributs.
Es pot veure la implementació de l’API de YouTube i Vimeo als Annexos.

7.3.3 Control de notes
Sens dubte la part més complexa d’implementar de tot el projecte.
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FIGURA 65 PANTALLA REPRODUCTOR IMPLEMENTACIO

És tracta d’un control natiu que permet la visualització de les notes en un rang de temps. El control permet
funcionalitats tal com, zoom, canviar rang, scroll afegir note i interactivitat amb notes, entre d’altres.

EL ZOOM
El zoom es realitza amb el típic gest d’ampliar amb dos dits, es té en compte la posició dels dits per fer
zoom només a l’àrea que es desitja.
Si hi ha zoom o el vídeo es massa llarg, el control farà scroll a mesura que el vídeo avanci, per assegurar que
les notes en el temps determinat es veuen en tot moment.

LA REPRODUCCIÓ
El control inicia la reproducció de manera automàtica quan detecta que el video està en marxa, es
sincronitza amb el temps del video cada 0.5 segons. Com s’ha comentat, el control es va desplaçant a
mesura que es reprodueix el video si no hi caben totes les notes, en cas contrari, tan sols es mourà el
marcador de temps mostrant les respectives notes per aquell temps.

LES NOTES
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Les notes dins del control poden interactuar entre elles i reordenar-se soles. Si es mou una nota i interseca
amb una altra, la de menor duració pujarà a sobre i així successivament.
Per eficiència, les notes es reciclen, és a dir, si una nota no està en el rang de visió s’elimina o es transforma
en una que està a prop d’aparèixer. Això vol dir que el control pot suportar un scroll infinit amb moltes
notes sense malgastar recursos del dispositiu.
Les notes són modificables i reordenables quan el video està pausat per tal que es pugui fer scroll a una
posició diferent a la que el vídeo marca mentre es modifiquen les notes. Quan una nota es selecciona,
apareixen uns indicadors pels costats per tal de poder la estirar i canviar la seva duració. Si es manté
premut sobre una nota, aquesta es podrà moure com l’usuari desitgi, si arriba a un límit de la pantalla quan
hi ha zoom el control es desplaçarà amb la nota per tal de tenir un control total sobre aquesta.
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8 Proves
Com s’especifica a la definició de tasques, l’objectiu d’aquesta fase és recopilar tota la informació possible
sobre el funcionament del sistema al moment des del primer moment que es comença a implementar.
Com s’ha comentat, entre la fase de proves i implementació hi ha hagut un desenvolupament gairebé
iteratiu per la forta relació entre ambdues fases en el desenvolupament d’aquest projecte.
Per solucionar de manera ràpida els errors s’han usat varies eines de depuració que es descriuran més
endavant. Aquestes eines estan disponibles a l’entorn Mac.
Finalment s’han usat eines per a fer tests d’interfícies ja que es tracta d’una aplicació on la part interactiva
és vital per al correcte funcionament, i aprofitant que totes les funcionalitats són accessibles des de la part
interactiva, s’ha pogut comprovar d’aquesta manera què funcionava i què no en tot moment.

8.1 Eines de depuració
S’han usat les següents eines per a provar l’aplicació durant la fase d’implementació i proves

XCODE
Xcode ofereix una quantitat considerable d’eines per a realitzar proves de tota mena. Per començar,
l’entorn de Xcode ja ofereix molta informació a l’hora de compilar i executar una aplicació. Tota aquesta
informació, es troba a la vista de depuració.
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FIGURA 66 PANTALLA VISTA DEPURACIÓ EXTRETA DE:
HTTPS://DEVELOPER.APPLE.COM/LIBRARY/IOS/DOCUMENTATION/TOOLSLANGUAGES/CONCEPTUAL/XCODE_OVERVIEW /DEBUGYOURA
PP/DEBUGYOURAPP.HTML

Com es pot observar, XCode (com moltes altres eines de programació) ofereix la possibilitat d’usar
“breakpoints” i consultar el valor i adreça de memòria de les variable en el moment d’arribar al punt
desitjat (Debug Area). Per altra banda a la part superior esquerra, es pot observar l’us de CPU i memòria de
manera molt resumida.
Si se selecciona l’opció “Profile in Instruments”, es pot extreure informació amb més detall de la CPU, la
memòria i fins i tot de l’impacte d’energia.
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FIGURA 67 PANTALLA PROFILE INSTRUMENTS:
HTTPS://DEVELOPER.APPLE.COM/LIBRARY/IOS/DOCUMENTATION/TOOLSLANGUAGES/CONCEPTUAL/XCODE_OVERVIEW /DEBUGYOURA
PP/DEBUGYOURAPP.HTML

Xcode, a més, prové amb una eina anomenada “Instruments” que permet veure una línia temporal des que
s’inicia l’aplicatiu fins al moment en que s’atura ja sigui per problemes en l’execució o per finalització de
l’usuari on es poden observar cada un dels recursos del dispositiu com impacte al processador i ús de la
memòria, entre d’altres.
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FIGURA 68 INSTRUMENTS
HTTPS://DEVELOPER.APPLE.COM/LIBRARY/IOS/DOCUMENTATION/TOOLSLANGUAGES/CONCEPTUAL/XCODE_OVERVIEW /DEBUGYOURA
PP/DEBUGYOURAPP.HTML

SAFARI
Safari té una eina que ha resultat indispensable per la realització de proves sobre aquest projecte, es tracta
d’una funcionalitat que permet lligar el simulador de Xcode amb el navegador Safari d’escriptori.
D’aquesta manera es poden arribar a fer proves amb les webview incrustades a l’aplicatiu. En el cas
d’aquest projecte, s’ha usat per a provar les APIs de YouTube i Vimeo, així com per monitoritzar el
javascript a temps real.
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FIGURA 69 WEB INSPECTOR SAFARI
HTTPS://DEVELOPER.APPLE.COM/LIBRARY/IOS/DOCUMENTATION/TOOLSLANGUAGES/CONCEPTUAL/XCODE_OVERVIEW /DEBUGYOURA
PP/DEBUGYOURAPP.HTML

L’eina també permet veure els recursos que s’usen durant la càrrega de la WebView, les cookies i bases
dades. A més accepta l’ús de “breakPoints” per als javascripts.
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9 Planificació
9.1 Planificació inicial
Com es comenta a la introducció, el treball segueix el model en cascada d’Anàlisi, Especificació, Disseny,
Codificació, Prova i Manteniment.
En un principi es va definir les tasques i subtasques de cada fase de la següent manera

9.1.1 Definició de les fases i tasques

9.1.1.1 Anàlisi de requisits i Especificació
En aquesta fase s’analitzen les necessitats que puguin tenir els usuaris finals de l’aplicació i s’associen
aquestes necessitats a objectius a complir. Així, es generen els requisits tant funcionals com no funcionals.
Per a definir l’especificació, es determinen els casos d’ús el model conceptual, els diagrames de seqüència i
els contractes de les operacions.

SUB TASQUES

• Estat de l’art
• Extreure les necessitats
• Definir requisits funcionals
• Definir requisits no-funcionals
• Generar especificació
Aquesta fase no te cap requisit per a realitzar-la (és la primera). Com a molt podríem dir que necessitem els
informes d’usuari de l’empresa, però actualment ja els tenim així que sent la primera fase no te cap altre
requisit. Els documents generats són l’estat de l’art i el de l’especificació.
No hi ha recursos necessaris a part del temps i jo com a recurs humà.

9.1.1.2 Disseny
En aquesta fase es dissenya l’aplicació com a tal, a partir del document d’especificació de l’anàlisi anterior.
Primer es desenvoluparà una estructura general on hi apareixeran les primeres classes i relacions així com
els principals elements de la interfície i les funcions relacionades. Més endavant es profunditzarà en
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aquests conceptes i es dissenyarà l’arquitectura així com els algoritmes necessaris per a dur a terme la
posterior implementació de l’aplicació. Per a modelitzar s’usarà el llenguatge UML.

SUB TASQUES

• Disseny de les classes
• Disseny de la primera interfície
• Diagrama de classes
• Disseny de les primeres funcionalitats
• Disseny de la interfície
• Disseny de l’arquitectura
• Disseny de la resta de funcionalitats i algoritmes necessaris
Tal com indica el propi model en cascada, es retornarà a la fase anterior d’anàlisi sempre que sigui
necessari canviar el que calgui per tal d’adaptar-ho a les noves idees o conceptes que sorgeixin durant la
fase de Disseny.
Aquesta fase te com a requisit haver començat la fase d’especificació (no cal haver-la finalitzat) i genera
tots els diagrames de disseny.
Com a recursos humans és necessària la participació meva, a part del temps (com a recurs principal).

9.1.1.3 Codificació/Implementació
En aquesta fase es realitza la implementació de l’aplicació usant tot el que s’ha especificat anteriorment en
les dues fases anteriors. Com ja s’ha especificat, sempre que sigui necessari es retornarà a la fase anterior.

SUB TASQUES

S’ha fet una suposició del que caldrà implementar a l’aplicació, òbviament això està subjecte a tot el que es
defineixi als processos anteriors.
• Implementació de la interfície
• Implementació del visualitzador de recursos
• Implementació del document de notes
• Implementació de l’afegiment de notes
• Implementació del reproductor de vídeos
• Implementació del visualitzador de vídeos i notes
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• Implementació del gestor de vídeos
• Implementació de la connexió entre les notes i el video
Igual que la fase anterior, aquesta fase té com a requisit que la fase precedent hagi començat. Aquesta fase
genera el codi implementat.
S’afegeix als recursos de la fase anterior un iPad on s’executarà el producte.

9.1.1.4 Proves
En aquesta fase es realitzaran tots els tests i la depuració (debug) dels elements que es vagin
implementant. Cal remarcar que aquesta fase està molt lligada a l’anterior (encara que sempre hi haurà
primer una implementació) i per tant hi haurà una gran quantitat de “retorns” a la fase anterior on es
resoldran els problemes trobats. En aquesta fase només trobem la sub-tasca de realitzar tests ja que la
resolució es realitza a la fase d’implementació.

SUB TASQUES

• Realitzar tests
Com a requisit és necessari que s’hagi implementat la part que es vol provar.
Els recursos són equivalents als de la fase anterior.

9.1.1.5 Manteniment
Aquesta fase consisteix en anar adaptant l’aplicació a mesura que vagin sorgint probleme, però degut al
temps del conveni, malauradament serà una fase que no podré aplicar (el manteniment pot durar molts
mesos un cop feta una versió funcional del sistema), de totes formes ja s’intentarà dissenyar l’aplicació des
del principi per a que sigui fàcilment mantenible.
Com a requisit realment només cal que s’hagi començat l’especificació ja que, com hem comentat,
s’intentarà dissenyar d’una manera que sigui mantenible.
Els recursos són equivalents als de la fase anterior.

9.1.1.6 Realització de la memòria del projecte
Aquesta fase es dedicarà bàsicament a realitzar tota la memòria del treball en base als documents generats
a les prèvies fases i el que demana l’especialitat.
Com a recursos necessaris tan sols són el temps i jo com a recurs humà.
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9.1.2 Gantt
En aquest apartat es mostra el Gantt amb les diverses fases anteriorment esmentades.

FIGURA 70 DURACIO TASQUES
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FIGURA 71 GANT

9.2 Planificació a la fita de seguiment
9.2.1 Canvis respecte a la planificació inicial
Quan es va pensar la planificació inicial, no se sabia amb certesa quan seria la data de l’entrega del projecte
i es va suposar que seria al desembre (ja que així ho havia sigut el curs anterior).
Cap a mitjans de setembre es va saber que hi havia un torn al febrer al qual se’m va inscriure
automàticament, per això la planificació temporal ha canviat. Cal remarcar que la planificació de fases,
tasques i sub tasques roman tal com es va planejar a l’inici.
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9.2.2 Gantt

FIGURA 72 DURACIO TASQUES FITA SEGUIMENT
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FIGURA 73

GANT FITA SEGUIMENT

Com es pot observar es va allargar el temps de les primeres fases uns dos mesos per a poder-hi dedicar més
temps als documents que es generen en aquestes fases.
Aquest canvi va afectar als objectius del projecte, ni a la metodologia ni als costos, ja que el conveni amb
l’empresa roman igual.
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10 Pressupost
Per tal de calcular el pressupost s’han considerat els següents elements:

10.1 Recursos humans
En aquest apartat es descriuen els costos laborals de les persones implicades en el projecte (amb relació a
la quantitat d’hores dedicades)

Cost Laboral

Salari brut + cost empresarial

€/hora

Analista Informàtic
Desenvolupador
(Dev)

40950
15444

23,27
7,50

S’han comptat els dies laborables des que es comença el projecte fins que acaba tenint en compte la
duració de les fases (GANT) i del conveni amb l’empresa.
Més

Dies laborables

Hores Dev

Hores Analista

Cost Dev

Cost Analista

Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

13
21
19
23
20
12

104
168
152
184
160
96

20,8
33,6
30,4
36,8
32
19,2

780
1260
1140
1380
1200
720

484
782
707
856
745
447

110

880

176

6600

4095
Total
laboral

cost
10.695,00

En aquest apartat s’ha estimat:
• El desenvolupador sóc jo
• L’analista hi dedicarà una cinquena part de les hores que jo hi dedicaré (per tal de fer el seguiment)

10.2 Hardware
En aquest apartat s’ha considerat el hardware que es farà servir.
Usaré un mac de 17” que té més de 4 anys i per tant no està considerat en l’amortització i un iPad Retina
120GB recentment comprat.
Hardware

Cost unitari

Amortització en anys

Període d'ús en anys

Cost amortització
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iPad Retina 128GB

799 €

1

0,5

400 €

10.3 Software
El software utilitzat té tot més de 3 anys o es gratuït i per tant no està considerat.

10.4 Despeses generals
En aquest apartat es descriuen altres despeses de caràcter més general.
Despeses generals planta

Cost per mes

Cost temps projecte

Part proporcional per persona

Local
Llum
Aigua
Telèfon

1.500 €
1.100 €
180 €
1.050 €

7.500 €
5.500 €
900 €
5.250 €

375 €
275 €
45 €
263 €

3.830 €

19.150 €

958 €

En aquest apartat s’ha estimat:
• El cost s’ha reduït al cost per planta i no de tot l’edifici
• El cost proporcional per persona de la planta (dividint el cost total per les persones)

10.5 Cost total del projecte
Sumant el resultat dels costos anteriors obtenim un cost total de 15.117,67€
Cost Projecte

Cost

Recursos humans
Amortització Hardware
Despeses generals
Imprevistos (5%)
Impostos

10.695,00 €
399,50 €
957,50 €
534,75 €
2.530,92 €
15.117,67 €

En aquest apartat s’ha estimat:
• Un cost per imprevist del 5% del projecte
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11 Sostenibilitat
Per tal de definir la sostenibilitat del projecte, tindrem en compte diversos aspectes:

11.1 Impacte
El projecte tindrà un impacte social al millorar d’una manera directa la qualitat de vida de les persones. El
projecte ho aconsegueix mitjançant dos factors principals.
Per una banda l’aplicació resultant del treball està enfocada a l’aprenentatge, per tant es millora la qualitat
de vida al facilitar una eina d’aprenentatge. Per altra banda, l’aplicació serà desenvolupada per a
dispositius mòbils i per tant l’usuari veurà incrementats factors com son la comoditat i la flexibilitat al
realitzar les tasques d’aprenentatge.

11.2 Empremta ecològica
Degut a que es fa servir un tan sols un iPad com a hardware (abans descrit), podem assegurar el reciclatge
complet del dispositiu un cop finalitzada la seva vida útil segons descriu Apple a l’informe sobre l’empremta
ecològica d’aquest producte consultable a:
http://images.apple.com/euro/environment/reports/docs/iPad_Retina_PER_oct2012.pdf

Addicionalment, el projecte fixa com a objectiu l’habilitat de prendre notes digitals i, per tant, es podria
considerar una reducció de consum de paper equivalent al que comportaria prendre la nota de manera
tradicional.

11.3 Viabilitat econòmica
El projecte està finançat per l’empresa, la qual disposa de diversos anàlisis de cost-benefici que justifiquen,
segons l’empresa, la viabilitat d’aquest projecte. Malauradament aquests anàlisis no són accessibles per a
mi com a estudiant en pràctiques, ni disposo dels recursos per a dur-los a terme, així que no puc justificar
com de viable, econòmicament parlant, és aquest projecte per a l’empresa.
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12 Conclusions
En aquest apartat es presentaran diversos apartats per a estudiar la solució a la que s’ha arribat i es
compararà amb els objectius que es van establir per tal d’intentar extreure’n conclusions. Per altra banda,
es descriuran els canvis i desviacions respecte a la planificació i pressupost i les dificultats i limitacions que
han aparegut a mesura que el projecte avançava. Finalment es proposarà un treball futur i la valoració
personal del projecte.

12.1 Resolució del problema
Per tal de resoldre el problema principal es va definir aquest descrivint que no existien eines per anotar
recursos audiovisuals i que la solució havia de comptar amb característiques tals com: usar un iPad, anotar
recursos online i interactuar amb el recurs i les notes alhora.
Per arribar a el producte resultant, s’han elaborat estudis sobre l’ús de les aplicacions mòbils, i el que més
valoraven i usaven els usuaris(apartat 3.3), s’han definit requisits funcionals per tal de cobrir les
característiques de la solució i a partir d’aquests es va generar l’especificació on es determinava quines
funcionalitats cobriria el sistema.
Seguidament es definia el disseny del software, escollint certes tecnologies per aproximar-se al màxim a la
solució i a partir d’allà s’implementava el producte, amb constants proves, adaptant el disseny a les
tecnologies.
El sistema que n’ha esdevingut resultant satisfà aquestes necessitats així com els requisits definits a
l’anàlisi. Permet l’addició de notes per vídeo determinat, la capacitat de gestionar els actuals recursos
audiovisuals, mostrar notes segons determinades condicions sobre el temps, i la reproducció sincronitzada
entre el video i les notes.
Per a poder analitzar si s’ha resolt el problema, cal, com a mínim, citar l’objectiu principal que es volia
complir definit a l’apartat 3 (Context).
“L'objectiu general d'aquest treball és realitzar els processos de disseny i desenvolupament d'una eina
enfocada a la presa de notes sobre recursos audiovisuals pel dispositiu de tipus tableta iPad.”
El Sistema és un producte capaç de resoldre satisfactòriament l’objectiu plantejat. És totalment capaç de
realitzar la tasca requerida per aquest: anotar sobre vídeos en un dispositiu mòbil. Es pot observar també,
que cada un dels sub-objectius ha estat resolt. En concret es deia que el sistema havia de contemplar la
inclusió de dos tipus de recursos online, el fet de tenir un vincle entre la nota i el recurs entre d’altres, i
degut a que s’ha realitzat tot el procés amb èxit, es pot assegurar que s’han complert.

12.2 Canvis i desviacions sobre la planificació i el pressupost
Com es comenta al a l’apartat de Temàtica. Inicialment aquest projecte tractava de solucionar una eina per
a anotar molts tipus de recursos digitals, una mica més tard de la fita de seguiment, realitzant estudis i
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reunions sobre el mercat i possibles usuaris l’empresa va arribar a la conclusió que s’havia de canviar
l’objectiu inicial per a fer una aplicació que aprofundís en resoldre una necessitat amb més funcionalitats
que no pas un producte que ho intentés resoldre tot però amb poca profunditat (principi KISS ), i per tant
es va haver de refer el projecte amb l’objectiu de l’empresa.
Encara que moltes de les parts eren aprofitables, la implementació va portar molt més temps del planejat.
En total el producte es va acabar un més i mig més tard del que marcava la planificació de la fita de
seguiment.
La implementació és va allargar un total de 4 setmanes laborals, que en principi són 160 hores ja que es
treballava 8 hores el dia, però realment el projecte es desenvolupava en setmanes completes que fan un
total de 224 hores que se sumant-les al total d’hores de desenvolupament són 1104€ que multiplicats per
7.5€/h i deixant de banda al sou de l’analista perquè ja no va participar més en el projecte quedaria un total
de 8280€ que sumat al projecte fa un total de 16798,67 que li hagués costat a l’empresa.

12.3 Limitacions i dificultats
En aquest apartat es valoraran les parts que més complexes han resultat i les limitacions que s’han trobat
durant la realització del projecte.
Per començar en un principi no se sabia si era possible controlar un vídeo online amb una aplicació nativa
de iOS, ja que, encara que no sigui massa complex incrustar un video, controlar aquest vídeo mitjançant la
aplicació nativa representava un concepte totalment diferent.
Durant l’especificació es va començar a cercar tecnologies que ho permetessin i es va veure que era
possible controlar un video incrustat mitjançant una api de javascript.
Es van començar a fer proves amb petites aplicacions intentat aconseguir el mateix resultat en una tableta i
al final es va aconseguir. Malauradament això va suposar un coll d’ampolla durant un període de temps
més llarg de l’esperat.
El primer disseny del control de notes, per altra banda, no tenia res a veure amb l’actual. Es tractava d’una
taula que tan solls llistava les notes per un rang determinat (semblant a la taula que llista les notes a la
pantalla del reproductor). Es controlava amb el que s’anomena un double slider.
Un double slider és un control d’interfície que permet seleccionar un rang entre dos valors determinats. El
principal problema és que aquest control no existia per defecte a iOS i es va tenir que crear un control
personalitzat per a que es pogués aconseguir.
Després de realitzar varies proves amb usuaris, es va veure era un control molt confús perquè alhora
mostrava la reproducció del video i el rang de la nota a afegir.
Es va decidir fer un control interactiu totalment des de zero. El control del que es parla és el que hi ha
actualment a l’aplicació. Val a dir que aquest control va ser la part més complexa d’implementar per ser tan
sols un element de la vista.
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Aquests problemes no es van tenir en compte en la planificació, ja que encara que es van deixar setmanes
d’imprevistos, les van superar sense cap dubte.

12.4 Treball futur
En aquest apartat es valorarà el treball futur que podria esdevenir d’aprofundir en noves funcionalitats i
objectius.
Per una banda es podria afegir opcions de compartir aquestes notes, seria un concepte interessant a provar
ja que al ser recursos audiovisuals online no caldria compartir el vídeo i es podrien explotar moltes
possibilitats sobretot en l’àmbit de l’educació on les notes es podrien compartir entre estudiants o fins i tot
entre professors i estudiants. Fins i tot es podria fer una eina que exportes a arxiu de subtítols, per
exemple.
Per altra banda, es podria mirar d’afegir recursos audiovisuals locals del dispositiu. Tal i com està l’esquema
conceptual, és pot afegir fàcilment noves subclasses de nous recursos audiovisuals, fent l’aplicació molt
modular en aquest sentit.
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14 Annexos
14.1 Implementació API Youtube
<html>
<head><title>.</title><style>body,html,iframe{margin:0;padding:0;}</style
></head>
<body>
<!-- 1. The <iframe> (and video player) will
replace this <div> tag. -->
<div id="player"></div>
<script>
// 2. This code loads the IFrame Player API code asynchronously.
var tag = document.createElement('script');
tag.src = "http://www.youtube.com/player_api";
var firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0];
firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag);
// 3. This function creates an <iframe> (and YouTube player)
//
after the API code downloads.
var durationEmited = false;
var intervalID;
var player;
var q=[];
var timerIsOn = false;
function onYouTubePlayerAPIReady() {
player = new YT.Player('player', {
height: '457',
width: '534',
playerVars: { 'controls': 1, 'fs': 0 }
,
videoId: '%@',
//videoId: 'JAFQFvSPhQ8',
events: {
'onReady': onPlayerReady,
'onStateChange': onPlayerStateChange
}
});
}
// 4. The API will call this function when the video player is
ready.
function onPlayerReady(event) {
// window.location = "callback://playerReady"; //here's the
key
//-emitCurrentTime();
}
// 5. The API calls this function when the player's state
changes.
//
The function indicates that when playing a video (state=1),
function onPlayerStateChange(event) {
notifyApp('stateChange/?state='+event.data);
if (event.data == YT.PlayerState.PLAYING) {
emitCurrentTime();
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startTimerIfNeeded();
if (!durationEmited) {
var duration = player.getDuration();
if (duration > 0) {
durationEmited = true;
notifyApp('time/duration?time='+duration);
}
}
}
if (event.data == YT.PlayerState.ENDED) {
notifyApp('end');
}
if (event.data != YT.PlayerState.PLAYING) {
stopTimer();
}
}
function startTimerIfNeeded() {
if (!timerIsOn) {
intervalID = window.setInterval(function(){
emitCurrentTime();
}, 500);
timerIsOn = true;
}
}
function stopTimer() {
if(timerIsOn) {
window.clearInterval(intervalID);
timerIsOn = false;
}
}
function dequeue() {
window.location='callback://'+q.shift();
if (q.length>0) setTimeout(dequeue,0);
}
function notifyApp(cmd) {
q.push(cmd);
if (q.length==1) setTimeout(dequeue,0);
}
function stopVideo() {
player.stopVideo();
}
function pauseVideo() {
player.pauseVideo();
}
function playVideo() {
player.playVideo();
}
function togglePlay() {
if (player.getPlayerState() == YT.PlayerState.PLAYING) {
player.pauseVideo();
}
else if (player.getPlayerState() == YT.PlayerState.PAUSED ||
player.getPlayerState() == YT.PlayerState.CUED) {
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player.playVideo();
}
}
function getCurrentTime() {
//notifyApp('time/currentTime?time='+player.getCurrentTime())
;
//window.location =
"callback://time/currentTime?time="+player.getCurrentTime();
return player.getCurrentTime();
}
function getTotalTime() {
//window.location =
"callback://time/totalTime?time="+player.getDuration();
}
function emitCurrentTime() {
notifyApp('time/currentTime?time='+player.getCurrentTime());
//window.location =
"callback://time/currentTime?time="+player.getCurrentTime();
}
function seekTo(seconds,allowSeekAhead) {
if (player.getPlayerState() == YT.PlayerState.PLAYING) stopTi
mer();
player.seekTo(seconds,allowSeekAhead);
if (player.getPlayerState() == YT.PlayerState.PLAYING) setTim
eout(startTimerIfNeeded,800);
}
</script>
</body>
</html>

14.2 Implementació API Vimeo
<html><head>
<script type="text/javascript"
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></scri
pt>
<script type="text/javascript"
src="http://a.vimeocdn.com/js/froogaloop2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
var
var
var
var
var

durationEmited = false;
q=[];
timerIsOn = false;
currentTime;
state = -1;

var iframe = $('#player1')[0],
player = $f(iframe),
status = $('.status');
status.text('asdf');
// When the player is ready, add listeners for pause, finish, and playProgress
player.addEvent('ready', function() {
status.text('ready');
newState = -2;
onStateChange(newState);
player.addEvent('play', onPlay);
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player.addEvent('pause', onPause);
player.addEvent('finish', onFinish);
player.addEvent('playProgress', onPlayProgress);
player.addEvent('loadProgress', onLoadProgress);
});
// Call the API when a button is pressed

function onStateChange(newState) {
if (newState != state) {
state = newState;
notifyApp('stateChange/?state='+state);
}
}
function onPlay(id) {
var newState = 1;
onStateChange(newState);
}
function onPause(id) {
var miau;
var newState = 2;
player.api('getCurrentTime', function (value, player_id) {
onStateChange(newState);
});
status.text('paused');
stopTimer();
}
function onFinish(id) {
status.text('finished');
var newState = 0;
onStateChange(newState);
}

function onPlayProgress(data, id) {
if (state == 3) onStateChange(1); //parche
//notifyApp('time/currentTime?time='+data.seconds);
currentTime = data.seconds;
status.text(data.seconds + 's played');
}
function onLoadProgress(data,id) {
var newState = 3;
onStateChange(newState);
emitCurrentTime();
startTimerIfNeeded();
if (!durationEmited) {
var duration = data.duration
if (duration > 0) {
durationEmited = true;
notifyApp('time/duration?time='+duration);
}
}
}
function dequeue() {
window.location='callback://'+q.shift();
if (q.length>0) setTimeout(dequeue,0);
}
function notifyApp(cmd) {
q.push(cmd);
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if (q.length==1) setTimeout(dequeue,0);
}
function startTimerIfNeeded() {
if (!timerIsOn) {
intervalID = window.setInterval(function(){
emitCurrentTime();
}, 500);
timerIsOn = true;
}
}
function stopTimer() {
if(timerIsOn) {
window.clearInterval(intervalID);
timerIsOn = false;
}
}
function emitCurrentTime() {

notifyApp('time/currentTime?time='+currentTime);
}
});

</script>
</head>
<body>
<iframe id="player1"
src="http://player.vimeo.com/video/27855315?api=1&player_id=player1&badge=1"
width="534" height="457" frameborder="0" webkitallowfullscreen=""
mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe>
</body></html>
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