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Resum

Català
En l'actualitat milions de persones utilitzen apps o dispositius de seguiment per enregistrar

la  seva  activitat  física.  Es  tracta  tant  d'esportistes  professionals  com  aficionats  que

conformen un mercat  potencial  per  a  moltes  marques d'equip  esportiu  i  del  món del

benestar físic.

L'empresa WeFitter es proposa fer de nexe d'unió entre aquest conjunt d'esportistes i

aquestes marques, creant una plataforma en la que els usuaris que enregistren la seva

activitat  física  aconsegueixin  punts  que  podran  intercanviar  per  descomptes  en  els

productes i serveis de les marques.

També es té la intenció de crear una eina que doni a  empreses la capacitat de mobilitzar

el seu conjunt de treballadors per a fer esport competint o col·laborant entre ells.

Aquesta projecte té com a objectiu crear aquesta plataforma per a fer el seguiment de

l'exercici dels seus usuaris, dotar a altres empreses d'una eina per incentivar l'exercici

entre els seus treballadors, promocionar les marques que s'hi adscriguin i fidelitzar la seva

base d'usuaris.

Castellano
El la actualidad millones de personas utilizan apps o dispositivos de seguimiento para

registrar su actividad física. Se trata de deportistas profesionales así como de aficionados

que conforman un mercado potencial para muchas marcas de equipación deportiva y del

mundo del bienestar físico.

La empresa WeFitter se propone ser el nexo de unión entre este conjunto de deportistas y

estas marcas, creando una plataforma en la que los usuarios que registren su actividad

física consigan puntos que podrán intercambiar por descuentos en productos y servicios

de dichas marcas.

También  se  pretende  que  esta  plataforma  sirva  como  herramienta  para  dar  a  otras

empresas la capacidad de movilizar al conjunto de sus trabajadores para hacer deporte;

ya sea colaborando o compitiendo entre ellos.
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Este proyecto tiene como objetivo crear la plataforma para realizar el  seguimiento del

ejercicio de estos trabajadores, promocionar las marcas que colaboren con el proyecto, y

fidelizar a su base de usuarios.

English
Nowadays millions of people use tracking apps or tracking devices in order to keep a

registry of their physical activity. Those people comprehend from professional athletes to

amateur hobbyists, and they comprise a potential market for many sport equipment brands

and for many companies that offer wellness services.

WeFitter means to be the nexus that connects those people to those brands, by creating a

system where the users will register their physical activity to get points that they will be

able to exchange for discounts on those brands’ products and services.

The  system  also  aims  to  be  used  as  a  tool  for  other  companies  to  encourage  their

employees to do more exercise, either by cooperating or by competing between them.

This project’s aims to create the system that will keep track of those employees’ exercise,

and promote the brands that will offer them rewards by engaging those users with them.
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1 Introducció

Fins fa pocs anys, tenir un registre detallat de l’activitat física o dels entrenaments que una

persona realitzava era una cosa només a l’abast d’atletes d’alta competició o a esportistes

que adquirien dispositius de preu elevat.

Des  de  l’any  2011  aproximadament,  han  proliferat  les  aplicacions  i  tota  mena  de

dispositius que fan el seguiment de l’activitat física dels seus usuaris. Les aplicacions són

en molts casos gratuïtes, almenys en les seves versions amb funcionalitats més bàsiques

i funcionen en gairebé qualsevol smartphone. Els dispositius s’han abaratit en els últims

anys, hi ha diferents tipus de dispositius i el rang de preus és prou ampli com perquè

siguin accessibles a la immensa majoria de gent.

També hi ha hagut en els darrers anys un gran augment en el  nombre de practicants

d’esports  i  activitats  com les  curses,  corrent  o  en  bicicleta,  triatlons,  excursionisme,  i

d’altres activitats de les quals resulta fàcil fer-ne el seguiment amb els mètodes explicats.

Aquest  conjunt  de  canvis  ha  provocat  que  molts  esportistes,  des  d’aficionats  fins  a

esportistes d'elit facin el seguiment o tracking de les seves activitats.

Donat que aquest col·lectiu d'esportistes està generant un gran volum de dades, i que es

tracta d'un conjunt de consumidors potencials de productes relacionats amb l'esport i el

món del benestar, WeFitter es proposa fer de nexe entre els esportistes i els proveïdors

de tots aquests productes, presentant la consecució de descomptes com un joc en el que

cal fer esport per aconseguir punts, i poder-los intercanviar per premis.

WeFitter  adquirirà  la  informació  dels  serveis  de  seguiment  a  través de les  API's  que

ofereixen, i l'emmagatzemarà, servint també com a panell de control de l'activitat física

dels usuaris.

WeFitter també oferirà aquest servei a altres empreses perquè pugin incentivar l'activitat

física entre els seus treballadors i motivar-los per a competir o col·laborar entre ells per a

superar reptes. En el cas de les empreses s'hi inclourà l'accés a diferents estadístiques de

l'exercici que fa el seu conjunt de treballadors.
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1.2 Termes i conceptes propis

• Entrenament: una sessió d'exercici físic realitzada per una persona. Aquest

entrenament té una durada, una hora d'inici, és d'un tipus d'esport, i té un

determinat consum de calories.

• Activitat física: és una sessió d'exercici físic realitzada per una persona. Al contrari

que un entrenament, no ha de pertànyer a un tipus d'esport concret. Pot tractar-se

de l'activitat física que una persona fa al llarg del dia durant la seva vida quotidiana.

• Dispositiu de "tracking" o de seguiment: un dispositiu que pot ser una polsera, un

rellotge o similar, que recull informació sobre l'activitat física i els entrenaments de

l'usuari que el porta posat.

• App de "tracking" o de seguiment: una aplicació instal·lada en un smartphone que

recull informació sobre l'activitat física i els entrenaments de l'usuari que porta

l'smartphone. En alguns casos, les apps funcionen contínuament i en d'altres

només fan el seguiment de l'activitat d'un usuari quan aquest ho selecciona

explícitament a la app.

• Punts: "moneda" amb la que WeFitter recompensarà l'exercici físic als seus

usuaris. Els punts amb els que es recompensa l'exercici són directament

proporcionals a les calories que l'usuari consumeix fent l'exercici.

• Marketplace: una part del portal web on es podrà adquirir productes, també

anomenats premis, a canvi de punts.

• Servei de tracking extern: servei extern al projecte a desenvolupar que ofereix les

dades dels entrenaments i l'activitat física dels seus usuaris a través d'una API.
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• Repte: desafiament que un usuari ha de superar per a aconseguir una recompensa

que depèn del repte. Per superar un repte s'ha de fer una quantitat d'exercici

determinada i que pot variar d'un repte a un altre. Aquesta quantitat d'exercici es

mesura en punts, calories, o distància. El repte té una durada determinada, i s'ha

de superar abans que acabi.
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2. Formulació del problema

Des  de  l’any  2011  aproximadament,  han  proliferat  les  aplicacions  i  tota  mena  de
dispositius que fan el seguiment de l’activitat física dels seus usuaris. Les aplicacions són
en molts casos gratuïtes, almenys en les seves versions amb funcionalitats més bàsiques
i funcionen en gairebé qualsevol smartphone. Els dispositius s’han abaratit en els últims
anys, hi ha diferents tipus de dispositius i el rang de preus és prou ampli com perquè
siguin accessibles a la immensa majoria de gent.

També hi ha hagut en els darrers anys un gran augment en el  nombre de practicants
d’esports  i  activitats  com les  curses,  corrent  o  en  bicicleta,  triatlons,  excursionisme,  i
d’altres activitats de les quals resulta fàcil fer-ne el seguiment amb els mètodes explicats.

Aquest  conjunt  de  canvis  ha  provocat  que  molts  esportistes,  des  d’aficionats  fins  a
esportistes d'elit facin el seguiment o tracking de les seves activitats.

 Oportunitat de millora
Totes  les  dades  de  les  activitats  i  els  entrenaments  que  tots  aquests  usuaris  estan
registrant simplement s’emmagatzemen. Un cop emmagatzemades, aquestes dades no
s’utilitzen per a res més. Els usuaris poden consultar els seus historials d’activitats, però
no s’obté cap altre valor afegit.  El model de negoci de la majoria d’empreses que fan
aquest  seguiment  és  posar  anuncis  a  les  aplicacions  d’smartphone,  o  vendre  els
dispositius que han d’utilitzar  els  usuaris,  però més a part  de mostrar  als  usuaris  els
resums de la seva activitat, no els ofereixen res més.
Per tant, no existeix una gran motivació per als usuaris per fer esport i registrar-lo.
Les dades no poden ser consultades per grups d'entrenament, o gimnasos que ofereixin
entrenadors personals als seus abonats.
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3. Estudi del context

3.1 Tema d'estudi
Per decidir si ja hi ha una eina al mercat que satisfà total o parcialment les necessitats de

WeFitter, cal revisar quins sistemes o plataformes existents podem trobar que registrin

l’activitat física dels seus usuaris i veure si la recompensen d’alguna forma.

3.2 Estudi de mercat
Com a punt de partida de l'estudi de mercat veurem alguns productes que tot i no fer tot el

que ha de fer el projecte a desenvolupar, fan el tracking dels entrenaments i l'exercici dels

usuaris. 

Per fer el seguiment de l’activitat física és necessari captar el moviment dels usuaris, i els

sistemes  existents  al  mercat  ho  fan  a  través  d’un  acceleròmetre  i/o  localitzant  el

posicionament de l’usuari per GPS. Alguns d’aquests sistemes utilitzen un dispositiu propi

que  incorpora  acceleròmetre  i/o  localitzador  GPS,  o  utilitzen  els  de  l’smartphone  de

l’usuari.  Tant  en  un  cas  com  en  l’altre,  aquests  sistemes  inclouen  una  app  per  a

l’smartphone de l’usuari amb la que l’usuari pot consultar les dades de la seva activitat

física.

A més a més, molts d'aquests sistemes de tracking ofereixen la possibilitat de consultar

les dades dels seus usuaris a través d'APIs.

El fet que aquestes plataformes utilitzin apps per als smartphones dels seus usuaris fa

que sigui molt fàcil  consultar la quantitat d’usuaris de cadascuna d’elles consultant les

dades d’ús que ofereixen els dos repositoris més grans d’aplicacions per a smartphone: el

play store de Google i l’app store d’Apple.

Les plataformes més utilitzades segons les dades facilitades per aquests repositoris són

les següents:

• Garmin ³

• Nike Plus ⁴

• Runkeeper ⁵

• Strava ⁶
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• Fitbit ⁷

• Runtastic ⁸

• Moves ⁹

• Misfit ¹⁰

• MyFitnessPal ¹¹

• Endomondo ¹²

• MapMyFitness ¹³

Totes les plataformes de la llista anterior tenen trets comuns entre elles:

• Registren algun tipus d’activitat física dels seus usuaris

• L’emmagatzemen per a que l’usuari la pugui consultar posteriorment

• Ofereixen a l’usuari dades sobre les calories cremades gràcies a la seva activitat

física

• Tenen una quantitat significativa d’usuaris

De tota manera, degut a no complir els següents punts, considerem que no satisfan les

necessitats del projecte:

• Existència d’un marketplace on diversos anunciants puguin oferir-hi recompenses

• Existència d’un usuari amb el rol «entrenador» que pugui consultar l’activitat física

d’altres usuaris vinculats amb ell.

Per tant, considerem que al no satisfer els punts anteriors, aquests productes existents no

s’adapten a les necessitats del projecte. A part són privades i estan fetes a mida per a

altres empreses estrangeres. Per aquest motiu és necessari crear-ne una de nova.

Tot  i  no  adaptar-se  suficientment  a  les  necessitats  del  projecte,  alguns  d’aquests

productes existents implementen la idea de la gamificació en la que s'inspira WeFitter.

Perquè  el  projecte  tingui  èxit  entre  els  usuaris,  el  component  gamificacional  és  molt

important i  per estimular-lo s'utilitzarà les mateixes fórmules que ja han funcionat amb

aquests productes i que veurem  tot seguit:

• Es  compensa  als  usuaris  per  les  accions  que  fan,  encara  que  siguin  poc

significatives.
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• Se’ls mostra feedback cada cop que se’ls compensa per alguna acció.

• Han de poder obtenir alguna recompensa fàcilment

• La dificultat per a obtenir les diferents recompenses ha d’escalar de manera que

sempre ni hagi alguna més per a obtenir.

Per tant considerem que al mercat no existeix cap solució disponible per a adaptar-la a les

necessitats del projecte. Les úniques solucions que existeixen són privades i estan fetes a

mida per a altres empreses, i no es poden modificar. Per aquest motiu és necessari crear-

ne una de nova.
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3.3 Competència

Com hem comentat  abans,  no  existeix  competència  directa  a  nivell  nacional,  és  per

aquest motiu que s'ha realitzat un estudi de mercat a nivell estranger, principalment de la

situació de mercat a Estats Units, on des de fa anys el tracking de l'activitat física té molts

més usuaris.

Everymove¹⁵

Everymove és una plataforma de gamificació de l'esport d'Estats Units i acapara gairebé

tot  el  mercat.  Aquesta plataforma ha servit  d'inspiració per a algunes de les idees de

gamificació  que es  volen  aplicar  a  WeFitter  i  també sobre  com orientar  el  model  de

negoci.  Everymove va començar oferint  recompenses als seus usuaris a canvi  de fer

exercici, i ara ofereix a les empreses la possibilitat de contractar un usuari "entrenador"

que pot revisar l'exercici que fan els empleats d'aquestes empreses. Les empreses només

cobreixen l'assegurança mèdica privada de cada empleat si aquest fa un mínim d'exercici

mensual.

Les seves principals característiques són:

• Panell de control de l'usuari

• Sistema de tracking externalitzat als mateixos serveis externs que WeFitter

• Marketplace amb premis a canvi dels punts obtinguts durant l'exercici

• Sistema de reptes / rànquing de millors usuaris

• Usuaris entrenadors que controlen el que fan els usuaris que tenen a càrrec.

Pel fet de limitar el seu mercat a Estats Units, WeFitter no considera que Everymove sigui

una competència a tenir en compte.

ExerciceRewards¹⁵

ExerciceRewards és una plataforma similar a Everymove, però d'ús restringit a usuaris

abonats. També es limita al mercat d'Estats Units. El seu model de negoci es basa en la

tarifa mensual que cobra als seus usuaris.

Per aquestes raons WeFitter no considera a ExerciceRewards com a competència a tenir

en compte.
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Technogym ¹⁶

Technogym  és  una  empresa  internacional  que  fa  el  tracking  de  l'exercici  dels  seus

usuaris  utilitzant  identificadors  a  les  seves  pròpies  màquines  de  gimnàs  d'última

generació. Limita els seu àmbit als gimnasos, hotels i spas, però internacionalment.

Ofereix, entre d'altres les següents funcionalitats:

• Panell de control on l'usuari pot veure els entrenaments

• Plans d'entrenament personalitzats

• Plans de màrketing per aconseguir maximitzar l'èxit de les seves màquines a les

empreses dels clients.

Technogym no ofereix premis com a recompensa de l'exercici  físic, i  el  seu model de

negoci  es  basa  en  la  venda  de  màquines  de  fitness  d'última  generació  a  empreses

privades. És per això que WeFitter no veu a Technogym com a un competidor, sinó que el

veu  com un  complement  que  els  seus  usuaris  podrien  utilitzar  al  mateix  temps  que

utilitzen WeFitter.

A més, durant la realització d'aquest projecte, l'empresa Technogym s'ha convertit en un

dels socis de WeFitter, adquirint també el compromís de promoure'n el seu creixement.

Aquesta associació no afecta al projecte en sí, ja que l'acord entre WeFitter i Technogym

no canvia els requisits del que ha de fer la plataforma que WeFitter vol oferir als seus

usuaris.

Validic 

Validic és una API que integra els majors sistemes de tracking del mercat, i n'ofereix les

dades  en un mateix  format  a  altres  empreses,  de  manera  que aquestes  només han

d'utilitzar  l'API  de  Validic  i  no  han  de  transformar  les  dades  perquè  poden  treballar

directament amb el format únic de Validic.

Es descarta utilitzar aquesta API per a fer el tracking dels usuaris, perquè com es detalla

més endavant en aquesta memòria, amb el pas dels mesos Validic es converteix en un

competidor directe de WeFitter, que oferirà un servei molt similar.
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Welkom

Welkom és una aplicació dirigida únicament a empreses que vulguin conèixer l'estat de

salut dels seus treballadors ,oferir-los plans d'entrenament, i fer-ne un seguiment a través

de les mateixes apps per smartphone i dispositius que utilitza WeFitter.

En aquest cas sí que es tracta de competència directe, perquè tant WeFitter com Welkom

ofereixen  un  servei  molt  similar  a  aquestes  empreses  clients,  tot  i  que  Welkom  no

persegueix a usuaris fora d'aquestes empreses, i WeFitter sí.
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3.4 Estudi de la solució

Degut a que no hi ha cap solució disponible al mercat perquè com hem vist a l’estudi de

mercat, totes són privades, i a que no hi ha cap solució opensource que es pugui adaptar

a  les  necessitats  de  la  nova  plataforma,  la  única  opció  que  es  contempla  és  la  de

desenvolupar un nou sistema partint de zero.

Per  a  fer  el  seguiment  de  l’activitat  física  es  descarta  la  fabricació  d’un dispositiu  de

seguiment propi per la complicitat i la inversió econòmica que comportaria.

Desenvolupar una aplicació que utilitzés les funcionalitats dels smartphone per a fer el

seguiment  de  l’activitat  física  de  l’usuari  també  seria  costós,  però  atès  que  moltes

aplicacions existents ja fan aquesta tasca, i permeten consultar les dades que enregistren

a través de diferents APIs, no cal desenvolupar aquesta part del sistema des de zero. El

sistema podria utilitzar aquestes APIs per a consultar les dades de l’activitat  física de

qualsevol  usuari  que  utilitzés  aquestes  aplicacions.  Aquesta  solució  seria  la  menys

costosa d’implementar.

Per  al  desenvolupament  del  marketplace,  s’ha  tingut  en  compte  que  ja  existeixen  al

mercat diverses solucions opensource per la gestió de placentomes com ara Magento i

Prestashop, però aquestes solucions estan enfocades a la compra venda de productes a

canvi  de  diners  reals,  i  integrar  un  d'aquests  sistemes amb el  conjunt  de  WeFitter,  i

adaptar-lo als "punts WeFitter" que han de ser la moneda del marketplace, seria una tasca

massa llarga i complicada. I per tant també es contempla només la opció de desenvolupar

aquesta part del sistema dese zero.
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4. Parts interessades
Wellness Gamification S.L.:

Wellness Gamification S.L. és l'empresa propietària del projecte i que l'impulsarà per a

que aquest surti al mercat. És una petita empresa, una startup, que es va fundar amb

l'objectiu de desenvolupar i treure al mercat aquest projecte. Gestionarà els acords amb

els partners comercials i es beneficiarà de l'ús de la plataforma perquè obtindrà una part

de l'import de cada premi que els seus usuaris aconsegueixin a través del marketplace.

Technogym:

Technogym és una multinacional que es dedica a la venda d'equipament d'alta gamma per

a  gimnasos  de  tot  el  món.  Tenen  algunes  aplicacions  que  s'executen  a  les  seves

màquines de fitness i de musculació i que enregistren l'exercici que fan els seus clients.

Inicialment  els  havia  considerat  la  competència  de  WeFitter,  però  a  l'abril  de  2015

Technogym va adquirir una part de Wellness Gamification S.L. i va fer una inversió per a

tirar endavant el projecte, amb la condició d'integrarlo amb el seu sistema de tracking, de

manera  que  els  seus  usuaris  també  poguessin  sumar  punts  a  WeFitter  i  adquirir

recompenses del marketplace.

Competència:

La resta d'empreses que ofereixen serveis similars, tant si ho fan de manera gratuita per a

l'usuari final com si cobren una cuota.

Empreses clients:

Les empreses clients són aquelles empreses que utilitzaran els serveis de WeFitter per a

motivar als seus empleats a fer més exercici, i a enregistrar-lo.

Utilitzaràn  la  plataforma  web  com  a  usuari  amb  permisos  especials  per  veure  els

entrenaments i l'activitat física feta per altres usuaris vinculats a elles.

Usuaris particulars o individuals:

Són tots aquells usuaris que fan exercici regularment o que en volen fer, i que utilitzaran

WeFitter  per  vincular-hi  els  dispositius  o  apps  de  tracking  i  acumularan  punts  per

aconseguir recompenses.
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Merchants:

Els merchants són els patrocinadors que aporten recompenses per al  marketplace de

WeFitter, i a canvi en treuen publicitat, nous clients i vendes.

Empreses propietàries dels Serveis de tracking externs: empreses que es dediquen a fer

el tracking dels entrenaments i activitat física dels seus usuaris i que cediran les dades

d'aquests exercicis a WeFitter a través d'una API pública o privada.

Ferran Marlet:

Com a estudiant de la UPC i de la FIB que desenvolupa WeFitter com a Treball de Final

de Grau, jo, Ferran Marlet, seré l'encarregat de l'anàlisi, de la definició de requisits, del

disseny, la implementació i el testing de WeFitter.
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5. Objectius
Un  Objectiu  és  una  condició  que  el  sistema  ha  de  complir  per  tal  de  satisfer  les

necessitats del client i de la resta de parts interessades.

Un Objectiu ha de complir amb el criteri SMART (per les seves sigles en anglès: Specific,

Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound):

Específic: ha de fer referència a una necessitat concreta.

Mesurable: s’ha de poder determinar clarament si l’objectiu s’assoleix.

Factible: ha de ser possible d’aconseguir.

Realista: ho de ser un objectiu realitzable amb els recursos i el temps de què disposem.

Acotat en el temps: s’ha de poder definir una data en la que l’objectiu s’assolirá.

A continuació es defineixen els objectius següint el següent patró:

Número de l’objectiu

Descripció de l’objectiu

Parts interessades principals en l’assoliment de l’objectiu.

Objectiu 1:

Descripció: Els usuaris, tant si estan registrats com si no, podràn consultar el marketplace

de WeFitter i veure quines recompenses hi ha disponibles.

Part interessada: usuaris

Objectiu 2:

Descripció: Els usuaris registrats a WeFitter podran registrar a WeFitter l'activitat física

que facin.

Part interessada: usuaris

Objectiu 3:

L'exercici que els usuaris registrin a WeFitter es recompensarà amb punts proporcionals a

la quantitat d'exercici realitzat.

Part interessada: usuaris
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Objectiu 4:

Els usuaris podràn vincular multiples apps i dispositius de seguiment amb el sistema.

Part interessada: usuari registrat

Objectiu 5:

Els  usuaris  podran  adquirir  recompenses  del  marketplace  gastant  els  punts  que  han

aconseguit fent exercici.

Part interessada: usuaris.

Objectiu 6:

L'exercici dels usuaris es sincronitzaran amb WeFitter automàticament periòdicament, o

en tot moment en què els usuaris hop vulguin.

Part interessada: usuaris.

Objectiu 7:

Les  empreses  clients  podran  tenir  diferents  grups  d'usuaris  als  que  els  usuaris  que

pertanyin a la seva empresa s'uniran al registrar-se a WeFitter.

Part interessada: Empreses clients.

Objectiu 8:

Els usuaris podran pertànyer a un grup d'una empresa.

Part interessada: usuaris, empreses clients.

Objectiu 9:

Les empreses podran consultar estadístiques sobre l'exercici  realitzat pels seus grups

d'usuaris. Aquestes estadístiques seran: Promig d'exercici per usuari, proporció d'exercici

realitzat amb els diferents tipus d'esport, promig de calories, distància i temps de l'exercici

realitzat pels usuaris de cada grup, creixement de la quantitat d'usuaris de l'empresa, i

totes aquestes estadístiques es podran consultar acotades en el temps, entre aquelles

dates que l'empresa vulgui.

Part interessada: Empreses clients.
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Objectiu 10:

Es podran crear reptes al sistema, als que els usuaris es podran unir i superar-los fent la

quantitat d'excercici determinada al repte durant la duració d'aquest. Els reptes podran ser

visibles a tots  els  usuaris,  o  només a aquells  usuais individuals  que pertanyin  a  una

empresa.

Part interessada: usuaris.

Objectiu 11:

Un administrador del sistema podrà gestionar el marketplace i les seves recompenses.

Part interessada: usuari administrador de WeFitter.

Objectiu 12:

Un administrador del sistema podrà gestionar els usuaris i els seus grups o empreses.

Part interessada: usuari administrador de WeFitter.

23



6. Abast

6.1 Abast del projecte
El projecte constarà d’un portal web on els usuaris finals es podran registrar, vincular les
seves aplicacions i dispositius de seguiment i sincronitzar-hi les seves activitats físiques o
entrenaments. Per cada entrenament es recompensarà als usuaris amb una quantitat de
punts.
En aquest portal  web hi haurà una botiga virtual  en la qual es pagarà amb els punts
aconseguits durant els entrenaments. A l’adquirir un producte l’usuari rebrà un codi que
podrà  fer  servir  a  una  botiga  física  o  virtual  externa  per  aconseguir  un  premi  o  un
descompte.
Els usuaris podran accedir a un panell de control on veuran els entrenaments que estan
fent, on s’oferiran alguns premis existents a la botiga virtual, i es mostraran alguns reptes
als que l’usuari podrà apuntar-se.
Hi haurà un sistema per crear grups d’entrenament, als que podran pertànyer usuaris.
Hi haurà dos tipus d’usuaris especials:

Administrador: podrà gestionar els usuaris, els premis, els reptes i els grups.
Entrenador: podrà veure les estadístiques dels entrenaments i activitat física dels 
usuaris que pertanyin al seu grup.

6.2 Possibles obstacles
L’obstacle  més  preocupant  que  pot  sorgir  durant  el  desenvolupament  del  projecte  i
mentres aquest  estigui  en funcionament  és que les empreses que fan els  serveis  de
seguiment dels entrenaments i activitat dels usuaris tinguin APIs inestables, canviants, o
que fallin.
És un obstacle molt a tenir en compte, ja que algunes d’aquestes empreses fa poc que
estan al mercat i encara estan ajustant el seu model de negoci i els seus productes poden
patir canvis.

Un altre obstacle inicial a tenir en compte és la dificultat inicial per part dels usuaris a
l’hora d’entendre que el portal web de WeFitter no registrarà la seva activitat sinó que la
consultarà d’altres aplicacions i dispositius. I tot usuari de WeFitter haurà de ser usuari
també de com a mínim una d'aquestes aplicacions o dispositius.
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7. Gestió de riscos

Seguidament  es  detallen  els  diferents  tipus  de riscos que cal  tenir  en  compte  en tot

projecte. També es descriu el curs a seguir en cas d'haver afrontar problemes relacionats

amb un d'aquests riscos. Qualsevol projecte por haver de fer front a problemes derivats

dels riscos que es descriuen a continuacó, i una correcta planificació, i una reacció ràpida

enfront dels problemes que poden ocasionar-se, minimitza la repercussió que aquests

tenen en el projecte i la seva correcta finalització.

7.1 Riscos derivats de la gestió del temps:
Existeix el risc que degut a errors en la planificació del projecte o a imprevistos durant el

desenvolupament el projecte no estigui acabat a la data establerta.

Per a minimitzar aquest risc, la planificació temporal del projecte fará un escandellat de

les  tasques  més  grans  a  realitzar  durant  el  projecte,  dividint-les  en  subtasques  més

petites.

Aquestes tasques més petites seran més fàcils de planificar, i es podrà acotar la duració

en temps de cadascuna minimitzant els possibles desviaments.

Després, es detallaran les dates esperades d'inici i finalització de cada tasca particular.

I finalment, durant el desenvolupament del projecte, es revisarà periòdicament l'estat de

les tasques en curs, per detectar els possibles desviaments el més aviat possible i fer-hi

front tant aviat com es detectin.

7.2 Riscos derivats de la gestió del pressupost:
La  major  part  del  pressupost  del  projecte  es  dedica  a  costejar-ne  les  hores  de

desenvolupament.

Aquesta és també la part més subjecte a desviacions. Per tant per evitar desviacions en el

pressupost cal minimitzar les desviacions temporals en el desenvolupament del projecte,

cosa que es farà tal i com s’explica a l’apartat anterior.

Pel  que  fa  al  risc  d’haver  de  substituir  algun  equip  de  desenvolupament,  o  part  de

l’arquitectura  del  sistema,  es  compta  amb  assegurances  tant  pels  equips  de

desenvolupament, com per a l’entorn de producció.
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7.3 Riscos derivats de les incidències:
Les incidències poden ser molt variades; poden afectar al hardware o al software utilitzats

per al projecte, a les persones que hi treballen, a l'empresa que el desenvolupa, etc...

Per  minimitzar  l'impacte  que  qualsevol  incidència  pugui  tenir  al  projecte  es  prendran

diferents mesures enfocades a minimitzar cada risc:

el hardware estarà cobert per una garantia per poder-lo canviar si es malmet,

es faran backups del projecte periòdicament i es mantindrà el software actualitzat a les

últimes versions estables per minimitzar les vulnerabilitats que pugui tenir,

i s'acotarà la duració del projecte en un espai de temps suficient com per poder solucionar

els problemes que puguin afectar a les persones que hi estan implicades.
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8. Definició de requisits
Per a que els objectius definits anteriorment es compleixin, hi ha un conjunt de requisits

que cal satisfer. Aquests requisits es defineixen a continuació.

8.1 Requisits funcionals
En aquest apartat  definirem els requisits que el projecte ha de satisfer per assolir  els

objectius que s'han fixa les parts interessades.

Els  requisits  funcionals  són aquelles  funcionalitats  que el  sistema ha de poder  dur  a

terme.

També exiteixen altres requisits que, tot i no estar relacionats amb funcionalitats concretes

del  sistema, s’han de satisfer  perquè indirectament  repercuteixen en l’assoliment  dels

objectius.  Es tracta  de requisits  de  qualitat,  requisits  d’usabilitat,  requisits  de  disseny,

requisits legals, etc...

Els requisits detallats a continuació segueixen el següent format:

- Objectiu al que fa referència el requisit

- Número de l’objectiu

- Descripció de l’objectiu

- Part interessada principal en l’assoliment d’aquest objectiu

- Llista de requisits que cal satisfer per assolir l’objectiu en qüestió.

- Tipus i número de requisit

- Descripció del requisit

- Justificació del requisit
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Per a complir l'Objectiu 1:

Objectiu 1:

Descripció: Els usuaris, tant si estan registrats com si no, podràn consultar el marketplace

de WeFitter i veure quines recompenses hi ha disponibles.

Part interessada: usuaris

Cal satisfer els següents requisits:

Requisit funcional 1:

Descripció:  Existirà  un  marketplace  que  es  podrà  visitar  tant  si  s’està  registrat  a  la

plataforma com si no s’hi està.

Justificació:  Wellness  Gamification  vol  que  el  marketplace  sigui  visible  a  tothom,  tant

usuaris registrats com no registrats.

Per complir l'Objectiu 2:

Objectiu 2:

Descripció: Els usuaris registrats a WeFitter podran registrar a WeFitter l'activitat física

que facin.

Part interessada: usuaris

Requisit funcional 2:

Descripció: WeFitter sincronitzarà l’exercici que l’usuari registri a algun servei extern.

Justificació: Els usuaris volen que els seus entrenaments i l’activitat físca que fan quedin

registrats a WeFitter.

Part interessada: usuaris

Requisit funcional 3:

Descripció: El sistema consultarà les dades que els usuarisi hagin enregistrat a les seves

aplicacions i dispositius de seguiment i importarà aquestes dades a WeFitter.

Justificació: Els usuaris volen que a WeFitter es registri tota l'activitat física que fan per

poder guanyar punts.

Part interessada: usuaris
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Per complir l'Objeciu 3:

Objectiu 3:

L'exercici que els usuaris registrin a WeFitter es recompensarà amb punts proporcionals a

la quantitat d'exercici realitzat.

Part interessada: usuaris

Requisit funcional 4:

Descripció:  L'exercici  que WeFitter obtingui  al  consultar les dades de les aplicacions i

dispositius  vinculats  a  cada  usuari  tindrà  una  equivalència  en  punts  amb els  que  es

recompensarà a l'usuari  que ha realitzat aquest excercici.  Aquests punts es calcularan

segons  les  calories  gastades  en  la  realització  de  l'excercici,  i  per  cada  10  calories

gastades es recompensarà a l'usuari amb 1 punt.

Justificació: Els usuaris volen que l'exercici que fan i que vinculen amb WeFitter es vegi

recompensat en forma de punts WeFitter.

Part interessada: usuaris

Requisit funcional 5:

Descripció:  En el  cas de les aplicacions i  disositius que no faciliten les dades de les

calories que els seus usuaris gasten fent activitat física, el sistema de WeFitter haurà de

fer una estimació que dependrà de l'estona en que s'ha fet exercici,  de la intensitat o

velocitat d'aquest excercici i de la massa corporal de l'usuari si està disponible.

Justificació: Els usuaris volen que l'exercici que fan i que vinculen amb WeFitter es vegi

recompensat en forma de punts, tant si l'aplicació o dispositiu de seguiment que utilitzen

calcula les calories que gasten, com si no ho fa.

Part interessada: usuaris

Per complir l'Objectiu 4:

Objectiu 4:

Els usuaris podran vincular multiples apps i dispositius de seguiment amb el sistema.

Requisit funcional 6:

Descripció:  Dels  diferents  tipus  de  dispositius  i  aplicacions  de  seguiment  que  hi  ha

disponibles al mercat, els usuaris podran connectar-ne de diversos tipus i de marques

diferents.
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Justificació:  WeFitter  preten  ser  un  agregador  d’informació  sobre  els  entrenaments  i

l’activitat  física  dels  seus  usuaris,  i  per  tant,  no  pot  limitar-se  només  a  un  tipus  de

dispositiu o a una marca concreta.

En el futur, WeFitter planeja abastar a la majoria dels usuaris potencials del mercat del

fitness vinculant-se a la majoria de les aplicacions i dispositius de seguiment disponibles.

De tota manera, dins l’abast d’aquest projecte no es contempla arribar a vincular-se amb

la majoria d’aplicacions i  dispositius disponibles, si  no només amb un petit  subconjunt

divers.

Part interessada: usuaris.

Per complir l'Objectiu 5:

Objectiu 5:

Els  usuaris  podran  adquirir  recompenses  del  marketplace  gastant  els  punts  que  han

aconseguit fent exercici.

Part interessada: usuaris.

Requisit funcional 7:

Es podrà assignar un valor de punts a les recompenses del marketplace.

Part interessada: usuaris.

Requisit funcional 8:

Un usuari podrà adquirir una recompensa del marketplace utilitzant els punts que hagi

aconseguit com a moneda per pagar-la, si ha aconseguit suficients punts.

Part interessada: usuaris.
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Per complir l'Objectiu 6:

Objectiu 6:

L'exercici dels usuaris es sincronitzaran amb WeFitter automàticament periòdicament, o

en tot moment en què els usuaris hop vulguin.

Part interessada: usuaris.

Requisit funcional 9:

Els usuaris podran sincronitzar amb el sistema l'exercici que hagin enregistrat a les seves

apps i/o dispositius de seguiment en qualsevol moment.

Part interessada: usuaris.

Requisit funcional 10:

Periòdicament  (cada  nit)  es  sincronitzarà  l'exercici  enregistrat  per  tots  els  usuaris  del

sistema amb les seves aplicacions i/o dispositius de seguiment.

Part interessada: usuaris.

Per complir l'Objectiu 7:

Objectiu 7:

Les  empreses  clients  podran  tenir  diferents  grups  d'usuaris  als  que  els  usuaris  que

pertanyin a la seva empresa s'uniran al registrar-se a WeFitter.

Part interessada: Empreses clients.

Requisit funcional 11:

Els  usuaris  d'una empresa es  podran unir  a  un  grup dins  l'empresa al  registrar-se  a

WeFitter.

Part interessada: Empreses clients.

Per complir l'objectiu 8:

Objectiu 8:

Els usuaris podran pertànyer a un grup d'una empresa.

Part interessada: usuaris, empreses clients.

Requisit funcional 12:

Les empreses clients podran crear grups als que els seus usuaris podran pertànyer.
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Part interessada: usuaris, empreses clients.

Per complir l'objectiu 9:

Objectiu 9:

Les empreses podran consultar estadístiques sobre l'exercici  realitzat pels seus grups

d'usuaris. Aquestes estadístiques seran: Promig d'exercici per usuari, proporció d'exercici

realitzat amb els diferents tipus d'esport, promig de calories, distància i temps de l'exercici

realitzat pels usuaris de cada grup, creixement de la quantitat d'usuaris de l'empresa, i

totes aquestes estadístiques es podran consultar acotades en el temps, entre aquelles

dates que l'empresa vulgui.

Part interessada: Empreses clients.

Requisit funcional 13:

Les  empreses  podran  accedir  a  un  panell  d'estadístiques  que  mostrarà  la  següent

informació dels seus usuaris: Promig d'exercici  per usuari,  proporció d'exercici  realitzat

amb els diferents tipus d'esport, promig de calories, distància i temps de l'exercici realitzat

pels  usuaris  de  cada  grup,  creixement  de  la  quantitat  d'usuaris  de  l'empresa,  i  totes

aquestes estadístiques es podran consultar acotades en el temps, entre aquelles dates

que l'empresa vulgui.

Part interessada: Empreses clients.
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Per complir l’objectiu 10:

Objectiu 10:

Es podran crear reptes al sistema, als que els usuaris es podran unir i superar-los fent la

quantitat d'excercici determinada al repte durant la duració d'aquest. Els reptes podran ser

visibles a tots  els  usuaris,  o  només a aquells  usuais individuals  que pertanyin  a  una

empresa.

Part interessada: usuari registrat, usuari admin.

Requisit funcional 14:

L’usuari  administrador  podrà  gestionar  els  reptes  del  sistema,  creant-ne  de  nous,

modificant els ja existents, o eliminant-los.

Requisit funcional 15:

Els usuaris registrats es podran unir  a reptes del  sistema, i  superar-los si  realitzen la

quantitat necessària d’exercici determinada com a objectiu del repte. Aquesta quantitat

d’exercici  es  podrà  mesurar  en  kilocalories,  en  punts  del  sistema,  o  en  distància

recorreguda durant els entrenaments registrats.

Per complir l’objectiu 11:

Objectiu 11:

Un administrador del sistema podrà gestionar el marketplace i les seves recompenses. 

Part interessada: administrador de Wellness Gamification.

Requisit funcional 16:

L’usuari administrador podrà afegir noves recompenses al marketplace, podrà modificar

les ofertes ja existent o eliminar-les.
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Per complir l’objectiu 12:

Objectiu 12:

Un administrador del sistema podrà gestionar els usuaris i els seus grups o empreses.

Part interessada: usuari administrador de WeFitter.

Requisit funcional 17:

L’usuari  administrador  podrà  consultar  i  modificar  la  informació  del  perfil  públic  dels

usuaris registrats al sistema, i podrà eliminar-los.

Requisit funcional 18:

L’usuari administrador podrà afegir nous grups o empreses al sistema. Podrà modificar els

existens, i podrà eliminar-los.
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8.2 Requisits de qualitat
Requisit de qualitat 1

Descripció: El sistema ha de ser simple d’utilitzar.

Justificació: El sistema s’adreçarà a múltiples tipus d’usuaris, de diferents rangs d’edat i

de diferents capacitats tècniques. Per tant el disseny del sistema ha de ser entenedor, i

les opcions de les que l’usuari  disposarà en cada moment han de ser concises i ben

definides.

Criteri de satisfacció: 

Es farà una prova d’usabilitat del sistema en la que 9 de cada 10 participants hauran de

considerar el sistema simple d’utilitzar.

Requisit de qualitat 2

Descripció: El sistema ha d’estar en funcionament com a mínim el 98% del temps.

Justificació: Els usuaris poden realitzar activitat física en qualsevol franja horària. A més,

inclús si no en realitzen, és probable que visitin la plataforma per veure quines novetats hi

ha al marketplace, o quins nous reptes hi ha disponibles. Per tant el sistema ha d’estar en

funcionament constantment i amb el menor nombre d’interrupcions possible.

Criteri de satisfacció:

Es monitoritzarà el funcionament del sistema, i haurà d’estar en funcionament més del

98% del temps.

Requisit tecnològic 1

Descripció: El sistema es desenvoluparà utilitzant tecnologies web

Justificació: La plataforma ha de ser accessible des de tota mena de dispositius, i el temps

i  recursos  no  permeten  el  desenvolupament  paral·lel  d'aplicacions  natives  per  a

smartphones (Android i IOS).

Criteri de satisfacció:

La plataforma serà accessible des del navegador web de diferents tipus de dispositius.
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Requisit legal 1

Descripció: El sistema emmagatzemarà informació personal sobre els usuaris, i cal que el

tractament que es fa d’aquesta informació estigui d’acord amb la legalitat vigent.

Justificació: És imprescindible complir la llei relativa al tractament i  protecció de dades

personals.

Criteri de satisfacció:

Un advocat confirmarà que el tractament i protecció de les dades personals de l’aplicació

compleix amb la LOPD.
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9. Especificació
A continuació definirem els actors que interactuaran amb el sistema, i els diferents casos

d'ús en els que ho faran.

9.1 Actors del sistema

Usuari no-registrat:

Els visitants que encara no estiguin registrats al sistema podran consultar certa informació

del sistema, com la de les ofertes que s’ofereixen al marketplace.

Usuari registrat:

Els usuaris que es registrin a WeFitter podran vincular-hi algunes aplicacions i dispositius

de tracking  d'exercici  físic  i  enregistrar  l'activitat  que fan  al  llarg  dels  dies,  i  aquesta

activitat  els  donarà  punts.  Podran  accedir  al  marketplace  de  WeFitter  i  allà  podran

intercanviar  els  punts per  premis que estaran relacionats amb el  món de l'esport  i  el

wellness.

També podran unir-se a reptes que sel's oferiran a través de la plataforma, i un cop hagin

registrat  a  la  plataforma  una  quantitat  suficient  d'exercici  físic,  superaran  el  repte  i

guanyaran una recompensa.

Aquests usuaris podran formar part d'una empresa i d'un dels subgrups d'aquesta.

Usuari gestor d'una empresa (també anomenat usuari entrenador):

Aquests usuaris podran veure l'exercici agregat que fan els usuaris particulars, la quantiat

d'exercici  que fan de cada tipus d'exercici  (bici,  córrer,  caminar,  etc...).  També podran

veure un rànking en el que hi haurà els usuaris adscrits a la seva empresa que han fet

més exercici, i un altre rànking en el que hi apareixeran aquells subgrups amb un conjunt

de treballadors que hagi realitzat més exercici.
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Usuari Admin:

Usuari encarregat d'administrar el sistema, que podrà veure les dades dels altres usuaris,

gestionar-los, o inclús expulsar-los del sistema.

Podrà gestionar el marketplace, publicar-hi productes, editar els existents i controlar-ne

l'stock.

També podrà gestionar els reptes que es publicaran al sistema, i les empreses a les que

els usuaris es podran unir.
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9.2 Diagrama de context:

A continuació es mostra el diagrama de context per a WeFitter. El context d'un projecte és

el  conjunt  d'elements  de  l'entorn  que  cal  conèixer  per  entendre  el  projecte,  els  seus

objectius i requisits.
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9.3 Diagrama de casos d'ús

En el següent diagrama es mostren els casos d'ús pertinents al sistema.

Un cas d'ús és aquell  flux d'accions que un dels actors del  sistema ha de seguir  per

satisfer total o parcialment un dels requisits. La realització d'aquestes

accions pot haver de complir prèvia o posteriorment algunes condicions que es deallaran

a la descripció de cada cas d'ús.

Algunes parts  dels casos d'ús pot dur-les a terme el  sistema, i  d'altres,  l'actor que hi

interactua.
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9.4 Descripció dels casos d’ús

Estructura i components dels casos d'ús

Actor Primari - Aquell actor del sistema que pren part en la realització de les accions que

composen el cas d'ús.

Precondicions - Aquelles condicions que cal que es compleixin prèviament a la realització

del cas d'ús.

Disparador - La condició que causa l'execució del cas d'ús.

Escenari - El conjunt d'accions i interaccions ordenades seqüencialment que es donen

entre els actors que participen al cas d'ús i el sistema.

Extensions / Variants - Els possibles cursos d'acció alternatius que pot seguir el cas d'ús.

Postcondicions  -  Aquelles  condicions  que  cal  que  es  compleixin  posteriorment  a  la

realització del cas d'ús.

CU 1

Registrar-se

Actor Primari: Usuari no registrat.

Precondicions: cap.

Disparador: l'usuari no registrat vol registrar-se al sistema.

Escenari:

1 - L'usuari es dirigeix al formulari de registre del sistema.

2 - L'usuari introdueix les seves dades i envia el formulari.

3 - El sistema comprova que les dades són vàlides.

4 - El sistema guarda les dades i permet a l'usuari entrar a la plataforma amb la sessió ja

iniciada.

Extensions

3.b - El sistema detecta que les dades són incorrectes o incomplertes.

3.b.1 - El sistema indica a l'usuari que les dades són incorrectes o incomplertes.

3.b.2 - Es torna al pas 2.
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CU 2

Login / Entrar al sistema / Iniciar sessió

Actor Primari: Usuari Registrat

Precondicions: Cap

Disparador: l'usuari vol entrar al sistema

Escenari:

1 - L'usuari es dirigeix al formulari de login del sistema.

2 - L'usuari introdueix les seves dades i envia el formulari.

3 - El sistema comprova que les dades són correctes i permet a l'usuari entrar al sistema.

Extensions

3.b - El sistema detecta que les dades introduides són incorrectes.

3.b.1 - El sistema indica a l'usuari que les dades són incorrectes.

3.b.2 - Es torna al pas 2.
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CU 3

Connectar dispositiu de traking / seguiment

Actor Primari: Usuari Registrat

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió al sistema

Disparador: l'usuari vol que la seva activitat física quedi registrada al sistema

Escenari:

1 - L'usuari es dirigeix al formulari de connexions de dispositius.

2  -  L'usuari  escull  el  tipus  de  dispositiu  que  vol  connectar  d'entre  els  que  hi  ha

disponibles.

3 - El sistema fa una petició al servei extern al que està associat aquest dispositiu per

poder accedir a les dades d'aquest usuari, i mostra a l'usuari

el formulari de confirmació del servei extern que cal completar per permetre l'accés a les

dades.

4 - L'usuari  completa el  formulari  del servei extern, indicant que permet l'accés a les

dades de la seva activitat física.

5 - El sistema registra el nou dispositiu vinculat a l'usuari a través del servei extern, i fa

una petició al servei extern per carregar les dades

d'aquest usuari al sistema per primer cop. 

Extensions

4.b - L'usuari no completa el formulari del servei extern, i per tant, no permet l'accés per

part del sistema a les dades de la seva activitat física.

4.b.1 - El sistema mostra un missatge d'error.

4.b.2 - Es torna al pas 1.
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CU4

Actualitzar les dades de l'activitat física dels usuaris

Actor Primari: Sistema

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió al sistema

Disparador: l'usuari vol mantenir les dades de la seva activitat física actualitzades.

Escenari:

1 - El sistema fa una petició al servei extern per obtenir les dades de l'activitat física d'un

usuari concret.

2 - El servei extern retorna les dades de l'activitat física de l'usuari.

3 -  El  sistema les emmagatzema, i  assigna una quantitat  de punts a l'activitat  física

realitzada, si n'hi ha.

CU5

Consultar les dades de l'activitat física de l'usuari

Actor Primari: Usuari Registrat

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió al sistema

Disparador: l'usuari vol Consultar l'activitat física que ha realitzat.

Escenari:

1 - L'usuari es dirigeix a la interfície on es mostra la seva activitat física.

2 - El sistema mostra les dades de l'activitat física emmagatzemada d'aquest usuari.

CU6

Consultar marketplace

Actor Principal: Usuari Registrat

Precondicions: Cap

Disparador:  l'usuari  vol  veure  quins  productes  s'ofereixen  al  marketplace  com  a

recompensa per als punts que guanya fent activitat física.

Escenari:

1 - L'usuari es dirigeix al marketplace dins de la plataforma

2 - El sistema mostra aquells productes que estan introduits a la plataforma i que estan

dins la categoria "publicats".
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CU7

Adquirir una recompensa del marketplace

Actor Principal: Usuari Registrat

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió al sistema

Disparador:  l'usuari  vol  intercanviar  els  punts  que ha guanyat  fent  activitat  física  per

alguna de les recompenses que s'ofereixen al marketplace.

Escenari:

1 - L'usuari es dirigeix al marketplace dins de la plataforma.

2 - El sistema mostra a l'usuari la llista de productes del marketplace.

3 - L'usuari escull un dels productes del marketplace que desitja, és un producte amb

stock i amb un valor en punts que no supera els punts acumulats per l'usuari.

4 - El sistema mostra a l'usuari el val de descompte o les instruccions per a obtenir el

producte en qüestió.

5 - El sistema registra l'adquisició de la recompensa per part de l'usuari, i disminueix

l'stock restant d'aquesta recompensa en una unitat, així com els punts de l'usuari  en

funció del valor de la recompensa.

Extensions

3b - L'usuari escull un dels productes del marketplace que desitja, i amb un valor en

punts que supera els punts acumulats per l'usuari.

3b.1 - El sistema mostra un avís informant a l'usuari de que no pot adquirir el producte

fins que no hagi acumulat una quantitat en punts suficientment gran.

3b.2 - L'usuari és redirigit a la interfície principal del marketplace.

3c - L'usuari escull el producte del marketplace que desitja, i amb un valor en punts que

no supera els punts acumulats per l'usuari, però el producte no té stock.

3c.1 - El sistema mostra un avís informant a l'usuari de la impossibilitat d'adquirir aquest

producte temporalment.

3c.2 - L'usuari és redirigit a la interfície principal del marketplace.
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CU8

Consultar les recompenses adquirides

Actor Principal: Usuari Registrat

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió al sistema

Disparador:  l'usuari  vol  consultar  les  dades  de  les  recompenses  que  ha  adquirit  al

marketplace, i la informació per intercanviar la recompensa per un producte, si n’hi ha.

Escenari:

1 – L'usuari indica al sistema que vol consultar les dades de les recompenses que ha

adquirit.

2 – El sistema mostra les dades de les recompenses adquirides per l’usuari

CU9

Consultar Perfil d’usuari

Actor Principal: Usuari Registrat

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió al sistema

Disparador: L’usuari vol consultar les dades del seu perfil d’usuari.

Escenari:

1 – L’usuari indica al sistema que vol consultar el seu perfil

2 – El sistema mostra a l’usuari la informació del seu perfil
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CU10

Modificar Perfil d’usuari

Actor Principal: Usuari Registrat

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió al sistema

Disparador: L’usuari vol modificar les dades que figuren al seu perfil d’usuari.

Escenari:

1 – L’usuari indica al sistema que vol consultar el seu perfil

2 – El sistema mostra a l’usuari la informació del seu perfil

3 – L’usuari indica al sistema que vol modificar la informació del seu perfil. L’usuari indica

les noves dades modificades.

4 – El sistema valida les dades introduïdes i les guarda.

Extensions:

4b – El sistema detecta que les dades no son vàlides i es mostra un missatge d’error a

l’usuari. Es torna al punt 2.

CU11

Enviar missatge al servei tècnic

Actor Principal: Usuari Registrat

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió al sistema

Disparador: L’usuari vol enviar un missatge sobre el sistema al servei tècnic.

Escenari:

1 – L’usuari indica al sistema que vol enviar un missatge al servei d’atenció a l’usuari.

2 – El sistema mostra a l’usuari un formulari de contacte.

3 – L’usuari completa el formulari i l’envia.

4 – El sistema valida el contingut del formulari introduit i l’envia per correu electrònic al

servei d’atenció a l’usuari.

Extensions

4b – El sistema detecta que les dades introduides al formulari no son vàlides. Mostra un

missatge d’error a l’usuari i es torna al punt 2.
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CU12

Consultar empreses disponibles

Actor Principal: Usuari Registrat

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió al sistema

Disparador: L’usuari vol conèixer quines empreses estan vinculades amb la plataforma i

a les que els usuaris es poden unir per competir entre ells.

Escenari:

1 – L’usuari indica al sistema que vol consultar quines empreses estan vinculades a la

plataforma

2 – El sistema mostra a l’usuari la llista d’empreses vinculades a la plataforma

CU13

Unir-se a un departament d’una empresa

Actor Principal: Usuari Registrat

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió al sistema

Disparador: L’usuari vol formar part del grup d’usuaris vinculat a una empresa, i  més

concretament, a un departament d’aquesta empresa.

Escenari:

1 – L’usuari indica al sistema que vol unir-se a una de les empreses vinculades amb la

plataforma. L’usuari indica quina.

2 – El sistema mostra a l’usuari la llista de departaments de l’empresa, i un formulari que

l’usuari ha de completar per poder unir-s’hi.

3 – L’usuari escull un dels departaments, completa el formulari i l’envia.

4 – El sistema comprova la validesa de les dades introduïdes, i vincula l’usuari amb el

departament escollit.

Extensions:

4b – El  sistema detecta algún error en les dades introduïdes per l’usuari.  Mostra un

missatge d’error i torna al pas 2.
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CU14

Sortir d’un departament d’una empresa

Actor Principal: Usuari Registrat

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió al sistema i està vinculat a un departament d’una

empresa.

Disparador: L’usuari desitja deixar de formar part del conjunt d’usuaris vinculats amb el

departament d’una empresa.

Escenari:

1 – L’usuari indica al sistema que vol desvincular-se del departament de l’empresa al que

està vinculat.

2 – El sistema desvincula a l’usuari del departament de l’empresa en qüestió.

CU15

Consultar rànking dels companys d’empresa

Actor Principal: Usuari Registrat

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió al sistema i està vinculat a un departament d’una

empresa.

Disparador:  L’usuari  vol  conèixer  el  total  d’exercici  físic  realitzat  pels  altres  grups

d’usuaris que formen part de la mateixa empresa que ell.

Escenari:

1 – L’usuari indica al sistema que vol consultar el rànking dels seus companys d’empresa

2 – El sistema mostra a l’usuari la classificació dels departaments de la seva empresa,

ordenada segons la quantitat d’exercici realitzat per cadascun dels departaments.

CU16

Logout / Tancar Sessió

Actor Principal: Usuari Registrat

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió al sistema.

Disparador: L’usuari vol tancar la seva sessió i sortir de la plataforma.

Escenari:

1 – L’usuari indica al sistema que vol tancar la sessió

2 – El sistema tanca la sessió d’aquest usuari i mostra de nou el formulari de login o inici

de sessió
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CU17

Crear una recompensa

Actor Principal: Usuari Admin

Precondicions: L’admin ha iniciat sessió al sistema

Disparador:  L’usuari  vol  crear  una  nova  recompensa  i  que  aquesta  es  mostri  al

marketplace.

Escenari

1 – L’admin indica al sistema que vol crear una nova recompensa

2 – El sistema mostra a l’admin un formulari amb el conjunt de camps necessaris per a

crear-la.

3 – L’usuari completa el formulari i l’envia

4 – El  sistema valida correctament les dades i  afegeix aquesta nova recompensa al

marketplace

Extensions:

4b – El sistema detecta algún error a les dades. Mostra un missatge d’error a l’usuari i es

torna al pas número 2.

CU18

Eliminar una recompensa

Actor Principal: Usuari Admin

Precondicions:  L’admin  ha  iniciat  sessió  al  sistema,  la  recompensa  que  l’admin  vol

eliminar existeix.

Disparador: L’admin vol eliminar una recompensa del marketplace.

Escenari:

1 – L’admin indica al sistema que vol eliminar una recompensa del marketplace, i inidica

quina.

2 – El sistema valida les dades introduides.

3 - El sistema elimina la informació de la recompensa en qüestió
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CU19

Modificar una recompensa

Actor Principal: Usuari Admin

Precondicions:  L’admin  ha  iniciat  sessió  al  sistema,  la  recompensa  que  l’usuari  vol

modificar existeix.

Disparador: L’admin vol modificar les dades d’una recompensa existent i que es troba

actualment al marketplace.

Escenari:

1 – L’admin indica al sistema que vol modificar les dades d’una recompensa existent, i

indica de quina recompensa es tracta.

2 – El sistema mostra un formulari amb les dades actuals de la recompensa.

3 – L’admin modifica les dades i envia el formulari.

4  –  El  sistema verifica que les dades enviades son correctes i  guarda la  informació

modificada.

Extensions:

4b – El sistema detecta que les dades enviades no són correctes. Mostra un error a

l’usuari i es continua des del pas 2.
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CU20

Crear un nou merchant

Actor Principal: Usuari Admin

Precondicions: L’admin ha iniciat sessió al sistema

Disparador: L’admin vol introduir un nou merchant al sistema

Escenari:

1 – L’admin indica al sistema que vol crear un nou merchant.

2 – El sistema mostra un formulari amb els camps requerits per a crear el nou merchant.

3 – L’admin completa el formulari i l’envia.

4  –  El  sistema  valida  que  les  dades  introduides  són  correctes  i  emmagatzema  la

informació sobre el nou merchant.

Extensions

4b – El sistema detecta algún error en les dades introduïdes. Mostra un missatge d’error

a l’usuari i es torna al pas 2.

CU21

Modificar les dades d’un merchant

Actor Principal: Usuari Admin

Precondicions:  L’admin  ha iniciat  sessió  al  sistema,  i  el  merchant  del  qual  es  volen

modificar les dades ja existeix al sistema.

Disparador: L’admin vol modificar les dades d’un merchant existen al sistema

Escenari

1 – L’admin indica al  sistema que vol modificar les dades d’un merchant existent del

sistema. I indica de quin merchant es tracta.

2 – El sistema mostra un formulari amb les dades del merchant.

3 – L’usuari modifica les dades del formulari, i l’envia.

4 – El sistema verifica la correctesa de les dades i emmagatzema la nova informació del

merchant.

Extensions

4b – El sistema detecta algún error en les dades introduïdes. Mostra un missatge d’error

a l’usuari i es torna al pas 2.
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CU22

Eliminar un merchant

Actor Principal: Usuari Admin

Precondicions: L’admin ha iniciat  sessió al  sistema i  el  merchant que es vol  eliminar

existeix al sistema.

Disparador: L’admin vol eliminar el merchant en qüestió del sistema.

Escenari:

1 – L’admin indica al sistema que vol eliminar un merchant, i indica quin és el que vol

eliminar.

2 – El sistema elimina aquell merchant, la seva informació i la informació relacionada a

aquell merchant, com les recompenses que oferia.

CU23

Crear un nou Repte

Actor Principal: Usuari Admin

Precondicions: L’admin ha iniciat sessió al sistema

Disparador: L’admin vol crear un nou repte

Escenari:

1 – L’admin indica al sistema que vol crear un nou repte.

2 – El sistema mostra a l’admin un formulari amb els camps requerits i opcionals per

crear el nou repte.

3 – L’usuari completa el formulari i l’envia.

4 – El sistema valida que les dades són correctes i emmagatzema el nou repte.

Extensions:

4b – El sistema detecta algun error en les dades introduides. Mostra un missatge d’error

a l’usuari i es torna al pas 2.
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CU24

Eliminar un repte

Actor Principal: Usuari Admin

Precondicions: L’admin ha iniciat sessió al sistema, el repte que vol eliminar és un repte

ja existent al sistema.

Disparador: L’admin vol eliminar un repte del sistema.

Escenari:

1 – L’admin indica al sistema que vol eliminar un repte, i indica de quin repte es tracta.

2 – El sistema elimina el repte i la seva informació relacionada. El sistema també elimina

la vinculació que els altres usuaris registrats poguéssin tenir amb aquest repte.

CU25

Modificar un repte

Actor Principal: Usuari Admin

Precondicions: L’admin ha iniciat sessió al sistema i el repte que es vol modificar és un

repte existent al sistema.

Disparador: L’admin vol modificar les dades d’un repte existent.

Escenari:

1 – L’usuari indica al sistema que vol modificar les dades d’un repte existent, i indica de

quin repte es tracta.

2 – El sistema mostra un formulari amb les dades requerides i opcionals del repte en

qüestió.

3 – L’usuari modifica els camps que cregui necessaris i envia el formulari.

4  –  El  sistema  valida  que  les  dades  introduïdes  per  al  repte  són  correctes  i  les

emmagatzema.

Extensions

4b – El sistema detecta algun error en les dades introduïdes. Mostra un missatge d’error

a l’usuari i torna al pas 2.
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CU26

Crear una nova empresa

Actor Principal: Usuari Admin

Precondicions: L’admin ha iniciat sessió al sistema

Disparador: L’admin vol crear una nova empresa dins el sistema

Escenari:

1 – L’admin indica al sistema que vol crear una nova empresa.

2 – El sistema mostra a l’admin un formulari amb els camps requerits i opcionals en la

creació d’una empresa.

3 – L’admin completa el formulari i l’envia.

4 – El sistema valida que les dades introduïdes per la nova empresa són correctes i les

emmagatzema.

Extensions

4b – El sistema detecta algun error en les dades introduïdes. Es mostra un missatge

d’error a l’admin i es torna al pas 2.

CU27

Modificar les dades d’una empresa

Actor Principal: Usuari Admin

Precondicions: L’admin ha iniciat sessió al sistema, i l’empresa de la qual es vol modificar

les dades és una empresa existent al sistema.

Disparador: L’admin vol modificar les dades d’una empresa del sistema.

Escenari:

1 – L’admin indica al sistema que vol modificar les dades d’una empresa, i  indica de

quina es tracta.

2 – El sistema mostra a l’admin un formulari amb la informació requerida i opcional de

l’empresa en qüestió.

3 – L’admin fa les modificacions que calgui i envia el formulari.

4 – El sistema valida que les dades introduïdes són correctes i emmagatzema la nova

informació per a aquesta empresa.

Extensions:

4b – El  sistema detecta algun error  en la  informació introduida.  Mostra un missatge

d’error a l’admin i torna al pas 2.
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CU28

Eliminar una empresa

Actor Principal: Usuari Admin

Precondicions:  L’admin  ha  iniciat  sessió  al  sistema,  i  l’empresa  en  qüestió  és  una

empresa existent al sistema.

Disparador: L’admin vol eliminar una empresa del sistema.

Escenari:

1 – L’admin indica al sistema que vol eliminar una empresa, i indica de quina es tracta.

2  –  El  sistema  elimina  la  informació  d’aquella  empresa  del  sistema,  així  com  els

departaments que la composaven, i també desvincula d’aquests departaments a tots els

usuaris que hi estiguéssin vinculats.

CU 29

Consultar dades de l’activitat física dels usuaris d’una empresa

Actor Principal: Usuari gestor d’empresa

Precondicions: L’usuari gestor d’empresa ha iniciat sessió al sistema.

Disparador: L’usuari gestor d’empresa vol conèixer les dades estadístiques de l’activitat

física dels seus usuaris.

Escenari:

1 – L’usuari gestor d’empresa indica al sistema que vol consultar les dades de l’activitat

física dels usuaris registrats vinculats a la seva empresa.

2 – El sistema mostra les dades agregades referents a l’activitat física realitzada pels

usuaris registrats vinculats a la seva empresa
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CU30

Consultar reptes disponibles

Actor Principal: Usuari registrat

Precondicions: L’usuari registrat ha iniciat sessió al sistema.

Disparador:  L’usuari  registrat  vol  conèixer  els  reptes  disponibles  al  sistema  en  un

moment donat.

Escenari:

1 – L’usuari registrat indica al sistema que vol consultar els reptes disponibles en la data

en la que es troba.

2 – El sistema mostra els reptes actius per a la data actual.

CU 31

Unir-se a un repte

Actor Principal: Usuari registrat

Precondicions: L’usuari registrat ha iniciat sessió al sistema i el repte al que es vol unir és

un repte existent i está actiu en la data actual.

Disparador: L’usuari registrat vol unir-se a un repte concret d’entre tots els que hi ha al

sistema.

Escenari:

1 – L’usuari registrat indica al sistema que vol unir-se a un repte, i  indica de quin es

tracta.

2  –  El  sistema  vincula  l’usuari  amb  el  repte  en  qüestió  i  emmagatzema  aquesta

informació.
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CU 32

Abandonar un repte

Actor Principal: Usuari registrat

Precondicions: L’usuari registrat ha iniciat sessió al sistema, i el repte que vol abandonar

és un repte existent i está actiu en la data actual, i l’usuari s’ha unit prèviament a aquest

repte i encara no l’ha superat. 

Disparador: L’usuari registrat vol abandonar un repte al qual s’ha unit previament.

Escenari:

1 – L’usuari registrat indica al sistema que vol abandonar un repte al que s’havia unit, i

indica de quin repte es tracta.

2 – El sistema elimina la vinculació entre l’usuari i el repte.
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9.5 Arguments de satisfacció dels objectius

El  sistema ha de satisfer  cadascun requisits  que es deriven dels  objectius que s’han

definit  anteriorment.  A  continuació  s’argumenta  com  es  satisfà  cadascun  d’aquests

objectius, en relació amb els requisits que suposa i del cas d’ús que el satisfà.

Els arguments de satisfacció es detallen seguint el següent format:

Número de l’argument de satisfacció

Objectiu al que fa referència

Descripció de l’objectiu al que fa referència

Parts interessades principals en que l’objectiu s’assoleixi

Premises que cal complir per tal d’assolir l’objectiu

Justificació del compliment de l’objectiu

Argument de satisfacció 1

Objectiu 1:

Descripció:  Els  usuaris,  tant  si  estan  registrats  com  si  no,  podràn  consultar  el

marketplace de WeFitter i veure quines recompenses hi ha disponibles.

Parts interessades: usuari no registrat, usuari registrat, usuari admin.

Premises:

P1 (Requisit funcional)

CU6 Consultar marketplace

P2 (Requisit de qualitat)

El sistema ha d’estar en funcionament com a mínim el 98% del temps.
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Argument de satisfacció 2

Objectiu 2:

Descripció: Els usuaris registrats a WeFitter podran registrar a WeFitter l'activitat física

que facin.

Part interessada: usuari registrat

Premises:

P3 (Requisit funcional)

CU3 Connectar dispositiu de traking / seguiment

P4 (Requisit funcional)

CU4 Actualitzar les dades de l'activitat física dels usuaris

P5 (Requisit de qualitat)

El sistema ha d’estar en funcionament com a mínim el 98% del temps

Argument de satisfacció 3

Objectiu 3:

L'exercici que els usuaris registrin a WeFitter es recompensarà amb punts proporcionals

a la quantitat d'exercici realitzat.

Parts interessades: usuari registrat

Premises:

P6 (Requisit funcional)

CU4 Actualitzar les dades de l'activitat física dels usuaris

Argument de satisfacció 4

Objectiu 4:

Els usuaris podran vincular multiples apps i dispositius de seguiment amb el sistema.

Parts interessades: usuari registrat.

Premises:

P7 (Requisit funcional)

CU3 Connectar dispositiu de traking / seguiment

P8 (Requisit de qualitat)

El sistema ha d’estar en funcionament com a mínim el 98% del temps
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Argument de satisfacció 5

Objectiu 5:

Els  usuaris  podran adquirir  recompenses del  marketplace gastant  els  punts que han

aconseguit fent exercici.

Part interessada: usuari registrat.

Premises:

P9 (Requisit funcional)

CU6 Consultar marketplace

P10 (Requisit funcional)

CU7 Adquirir una recompensa del marketplace

P11 (Requisit de qualitat)

El sistema ha d’estar en funcionament com a mínim el 98% del temps.

Argument de satisfacció 6:

Objectiu 6:

L'exercici dels usuaris es sincronitzaran amb WeFitter automàticament periòdicament, o

en tot moment en què els usuaris ho vulguin.

Part interessada: usuari registrat.

Premises:

P12 (Requisit funcional)

CU4 Actualitzar les dades de l'activitat física dels usuaris

P13 (Requisit de qualitat)

El sistema ha d’estar en funcionament com a mínim el 98% del temps.
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Argument de satisfacció 7:

Objectiu 7:

Les  empreses  clients  podran  tenir  diferents  grups  d'usuaris  als  que  els  usuaris  que

pertanyin a la seva empresa s'uniran al registrar-se a WeFitter.

Part interessada: Empreses clients, usuari gestor d’una empresa

Premises:

P14 (Requisit funcional)

CU13 Unir-se a un departament d’una empresa

P15 (Requisit funcional)

CU26

P16 (Requisit de qualitat)

El sistema ha d’estar en funcionament com a mínim el 98% del temps.

Argument de satisfacció 8:

Objectiu 8:

Els usuaris podran pertànyer a un grup d'una empresa.

Parts interessades: usuari registrat, empreses clients.

Premises:

P17 (Requisit funcional)

CU12 Consultar empreses disponibles

P18 (Requisit funcional)

CU13 Unir-se a un departament d’una empresa

P19 (Requisit de qualitat)

El sistema ha d’estar en funcionament com a mínim el 98% del temps.
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Argument de satisfacció 9:

Objectiu 9:

Les empreses podran consultar estadístiques sobre l'exercici realitzat pels seus grups

d'usuaris. Aquestes estadístiques seran: Promig d'exercici per usuari, proporció d'exercici

realitzat  amb  els  diferents  tipus  d'esport,  promig  de  calories,  distància  i  temps  de

l'exercici  realitzat  pels  usuaris  de  cada grup,  creixement  de  la  quantitat  d'usuaris  de

l'empresa,  i  totes  aquestes  estadístiques es podran consultar  acotades en el  temps,

entre aquelles dates que l'empresa vulgui.

Part interessada: Usuari gestor d’empresa, empreses clients.

Premises:

P20 (Requisit funcional)

CU29 Consultar dades de l’activitat física dels usuaris d’una empresa

P21 (Requisit de qualitat)

El sistema ha d’estar en funcionament com a mínim el 98% del temps.

Argument de satisfacció 10:

Objectiu 10:

Es podran crear reptes al sistema, als que els usuaris es podran unir i superar-los fent la

quantitat d'excercici determinada al repte durant la duració d'aquest. Els reptes podran

ser visibles a tots els usuaris, o només a aquells usuais individuals que pertanyin a una

empresa.

Parts interessades: usuari registrat, usuari gestor d’una empresa, usuari admin.

Premises:

P22 (Requisit funcional)

CU 23 Crear un nou Repte

P23 (Requisit funcional)

CU31 Unir-se a un repte

P24 (Requisit de qualitat)

El sistema ha d’estar en funcionament com a mínim el 98% del temps.
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Argument de satisfacció 11:

Objectiu 11:

Un administrador del sistema podrà gestionar el marketplace i les seves recompenses.

Part interessada: usuari admin

Premises:

P25 (Requisit funcional)

CU20 Crear un nou merchant

P26 (Requisit funcional)

CU21 Modificar les dades d’un merchant

P27 (Requisit funcional)

CU22 Eliminar un merchant

P28 (Requisit funcional)

CU17 Crear una recompensa

P29 (Requisit funcional)

CU18 Eliminar una recompensa

P30 (Requisit funcional)

CU19 Modificar una recompensa

P31 (Requisit de qualitat)

El sistema ha d’estar en funcionament com a mínim el 98% del temps.
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Argument de satisfacció 12:

Objectiu 12:

Un administrador del sistema podrà gestionar els usuaris i els seus grups o empreses.

Part interessada: usuari admin.

Premises:

P32 (Requisit funcional)

CU26 Crear una nova empresa

P33 (Requisit funcional)

CU27 Modificar les dades d’una empresa

P34 (Requisit funcional)

CU28 Eliminar una empresa

P35 (Requisit de qualitat)

El sistema ha d’estar en funcionament com a mínim el 98% del temps.
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9.6 Model conceptual

9.6.1 Esquema Conceptual

67



9.6.2 Restriccions textuals de l'esquema conceptual

Per escrit  s'expliquen les següents restriccions, que no es mostren de forma gràfica a

l'esquema conceptual.

Claus Primàries:

(Usuari Registrat, id)

(TipusEsport, id)

(Servei Extern, id)

(Entrenament, id)

(Merchant, id)

(Recompensa, id)

(Empresa, id)

(Grup, Empresa + id)

(Repte, id)

Claus alternatives

(Usuari, email)

RT1: Un usuari no pot tenir dos entrenaments amb la mateixa data d'inici.

RT2: Si dos entrenaments d'un usuari es solapen, (la data d'inici d'un està entre la data

d'inici i la data de fi de l'altre) els punts del que comenci més tard serán zero.

RT3: El valor dels Punts ha de ser igual o més gran a zero.

RT4: L'objectiu d'un Repte ha de ser més gran a zero.

RT5: Una Recompensa ha de tenir un cost igual o més gran a zero.

RT6: La data d'inici d'un entrenament ha de ser anterior a la data de fi.

RT7:  Un  usuari  supera  un  repte  si  la  distància,  punts  o  kilocalories  dels  seus

entrenaments que tenen lloc entre la data d'inici i la data de fi  del repte són majors o

iguals a l'objectiu del repte.

RT8: La dataFi d'un Repte ha de ser posterior a la seva dataInici.

RT9: Un usuari no pot tenir dues adquisicions de la mateixa recompensa en la mateixa

data.
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Informació derivada:

ID1: els punts d'un usuari es calculen sumant el valor de tots els Punts relacionats amb

ell, i restant-li el cost de les Adquisisions que ha fet.

Descripció sobre els atributs i entitats de l'esquema conceptual

Usuari Registrat:

Un usuari registrat és un dels usuaris utilitzen la plataforma per enregistrar la seva ativictat

física, superar reptes i aconseguir recompenses.

- nom: El seu nom

- cognoms: Els seus congnoms.

- dataRregistre: La data en què va donar-se d’alta al sistema.

Usuari admin:

És un tipus d’usuari  registrat  que a més pot gestionar les recompenses existents,  els

reptes, i les empreses i els seus grups.

Usuari entrenador:

És un tipus d’usuari registrat que a més pot veure estadístiques sobre l’activitat física dels

usuaris que pertanyen a la mateixa empresa que ell.

Merchant:

Els merchants són els patrocinadors que aporten recompenses per al  marketplace de

WeFitter.

- nom: El nom comercial del merchant.

.  url:  URL a la  pàgina web on es pot  trobar  informació sobre  el  merchant,  veure els

productes que ofereix, etc...

Recompensa

Una recompensa és un producte que s’ofereix al  marketplace de WeFitter. Els usuaris

poden adquirir una recompensa utilitzant els punts que tinguin per pagar-ne el cost.

- nom: El nom de la recompensa.

- descripció: Informació sobre la recompensa.

- cost: El cost en punts de la recompensa.

- stock: La quantitat d’unitats de la recompensa dels que es disposa.

69



Adquisició

Una adquisició és el registre de la compra d’una recompensa per part d’un usuari.

data: La data en que es va realitzar l’adquisició

Empresa

Una empresa és una organització client de WeFitter que incentiva als seus treballadors a

registrar-se i a unir-se a l’empresa.

- nom: El nom de l’empresa

Grup

Un grup o departament és un subconjunt dels usuaris vinculats a una empresa.

- nom: el nom del grup o departament.

Servei Extern

Un servei extern és un sistema desenvolupat per una tercera empresa mitjançant el qual

el sistema consulta l’activitat física dels usuaris que s’hi connecten a través de WeFitter.

- nom: nom comercial del servei exte.rn

- url: URL del lloc web on trobar més informació sobre aquest servei extern.

Connexió

Una connexió consta de les dades que es guarden relacionant un usuari amb un servei

extern al que s’ha connectat.

Tipus d’esport

Un Tipus d’esport és una categoria d’exercici físic que poden fer els usuaris, com córrer,

caminar, anar en bici, etc... Cada tipus d’esport requereix un esforç diferent.

Entrenament

Un entrenament és una activitat física d’un tipus d’esport amb una durada determinada,

que un usuari registrat realitza, i enregistra utilitzant una connexió concreta.

- dataInici: La data i hora en que s’inicia l’entrenament.

- dataFi: la data i hora en que finalitza l’entrenament.

- kcalories: la quantitat de kilocalories cremades al realitzar l’entrenament.
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- distancia: la distància recorreguda durant la realització de l’entrenament.

Punts

Els punts són el registre amb la quantitat de punts que un usuari obté per un entrenament

concret, o per una acció que li reporta punts en forma de bonus.

- quantitat: la quantitat de punts obtinguts.

-  tipus:  la  forma  en  que  l’usuari  ha  aconseguit  els  punts  d’aquest  registre.  Pot  ser

Entrenament o Bonus.

Repte

Un Repte  és  un objectiu  que l’usuari  ha  de superar  o  igualar  amb els  entrenaments

realitzats durant un determinat període de temps. 

- nom: el nom del repte.

- objectiu: la quantitat de punts, kilocalories, o metres que l’usuari ha d’acumular amb els

seus entrenaments per superar el repte.

-  tipus: el  tipus que indica si  es tracta d’un repte amb un objectiu que es medeix en

distància, punts o kilocalories.

- dataInici: la data en la que els entrenaments dels usuaris comencen a computar la seva

distància / kilocalories / punts per a superar l’objectiu del repte.

-  dataFi:  la  data  límit  en  que  l’usuari  pot  haver  superat  el  repte  amb  els  seus

entrenaments.
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9.7 Model de comportament

El model de comportament es composa d’un conjunt de diagrames de seqüència que

mostren amb detall les accions internes del sistema durant l’execució de cada cas d’ús.

Cadascun d’aquest diagrames consta d’un context, d’unes pre-condicions que cal complir

abans de que l’execució tingui lloc, i d’unes post-condicions que es compliran al finalitzar

l’execució.

9.7.1 Esquema de comportament

En aquest apartat veurem l’esquema de comportament d’alguns dels casos d’ús que s’han

definit anteriorment.

No es  mostren tot  els  esquemes de comportament,  perquè en molts  casos es tracta

d’operacions simples per crear / consultar / modificar / esborrar una entitat, i es repeteixen

tant els passos com les pre-condicions i les post-condicions.

CU 1

Registrar-secontext Sistema::signup(nomUsuari: string, email: string, contrasenya: string)

pre El nomUsuari no és buit

L’email no és buit

La contrasenya no és buida

El nomUsuari no està ja en us al sistema

post Es crea un nou usuari al sistema amb aquests valors de nomUsuari, email, i 

contrasenya, i l’usuari inicia sessió.
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CU2

Login / Iniciar sessió

context Sistema::login

pre El nomUsuari no és buit

La contrasenya no és buida

Al sistema ja hi ha un usuari que s’ha registrat prèviament amb aquests 

valors de nomUsuari i contrasenya.

post L’usuari inicia sessió al sistema.
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CU3

Connectar dispositiu de traking / seguiment

context Sistema::getConnections()

pre L’usuari ha iniciat sessió al sistema

post Es retornen les dades dels serveis externs.

context Sistema::connect(idServeiExtern)

pre L’usuari ha iniciat sessió al sistema i existeix un servei extern al sistema amb

un id = idServeiExtern.

post el sistema mostra a l’usuari el formulari per a indentificar-se al servei extern i 

per donar permís d’accés a les seves dades dins el servei extern.

context Sistema::loginToExternalService(nomUsuari, contrasenya)

pre L’usuari ha iniciat sessió al sistema i nomUsuari i contrasenya conicideixen 

amb el nom d’usuari i la contrasenya de l’usuari al servei extern, i ha 

acceptat permetre al sistema accedir a les seves dades al servei extern.

post Es crea i s’emmagatzema una connexió  entre l’usuari i el servei extern.
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CU19

Modificar una recompensa

context Sistema::modificarRecompensa()

pre L’admin ha iniciat sessió al sistema, la recompensa que l’usuari vol modificar 

existeix.

post La recompensa es modifica segons les dades desitjades per l’usuari i es 

guarda.
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10. Disseny del sistema

En  aquest  apartat  es  definexen  els  elements  i  les  característiques  que  composen  el

sistema i com s’estructuren.

El  framework  utilitzat  per  al  desenvolupament  del  sistema  s’anomena  Slim

Microframework¹ , i ofereix una gran flexibilitat a l’hora d’escollir l’estructura i les capes en⁸

les que s’implementarà el sistema.

Molts sistemes web utilitzen una estructura MVC (Model – Vista – Controlador). I alguns

components que veurem més endavant encaixen millor en una estructura de 3 capes. És

per aquests motius que el sistema s’estructurarà en les següents 3 capes:

• La  capa  de  presentació  on  es  generen  les  interfícies  gràfiques  amb  les  que

interactuen els usuaris.

• La capa de domini on ens processen les peticions que es fan desde la capa de

presentació.

• La capa de dades des de la qual es consulten i s’emmagatzemen les dades per a

que pguin ser utilitzades a les altres capes.

10.1 Capa de presentació

La capa de presentació s’encarrega de generar les interfícies que el sistema mostrarà als

usuaris.  Aquestes interfícies es generen a partir  de documents elaborats utilitzant una

combinació de Twig i HTML.

Twig¹  és un llenguatge per  a  processar  dades dins  de documents  HTML i  facilita  la⁹

comunicació entre la capa de presentació i la de domini.

A continuació veurem el disseny d’algunes de les interfícies de la capa de presentació.

Considerem que és més senzill i entenedor comentar breument què fa cada interfície per

comptes de mostrar mapes navegacionals, degut a que en molts casos la navegació dins

la web només es fa dins un menú amb només un sub-nivell per a cada opció.
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Interfícies principals de l’usuari no registrat

Login / Registre:
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Interfícies principals de l’usuari registrat

Pàgina d’inici:
En aquesta interfície es mostra a l’usuari informació breu sobre diversos aspectes:

• Les seves últimes activitats o entrenaments
• El seu total de punts actuali
• Els reptes actius
• Els últims premis en ser afegits al marketplace
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Panell de connexions:

Clicant a la opció «Apps i  dispositius» al  menú superior,  es mostra a l’usuari  aquesta
interfície amb una llista de serveis externs disponibles que pot  utilitzar per enregistrar
l’activitat física que fa i sumar punts a WeFitter.
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Marketplace:

Clicant a la opció «Premis» l’usuari és redirigit a aquesta interfície, la del marketplace.

Aqui es mostra un llistat dels premis existents actualment, amb la possibilitat de filtrar o

ordenar els premis.
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Llista d’entrenaments

Clicant a la opció «Activitats» a l’usuari se li mostra aquesta interfície en la que pot veure

el seu progŕes en els entrenaments que ha anat enregistrant i sincronitzant amb WeFitter.

Llista de reptes:

Clicant a la opció «Reptes» l’usuari és redirigit a una llista de reptes disponibles als que es

pot unir.
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Perfil de l’usuari:

Si l’usuari clica a «El meu perfil» se li mostra aquesta interfície, amb aquest formulari on hi

ha la seva informació de perfil, i on és possible editar-la, també.
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Interfícies principals de l’usuari administrador del sistema:

Si un usuari administrador clica a la opció «Admin» de la part superior dreta de la pantalla,

és redirigit a la secció on pot fer tasques d’administració, com consultar, modificar, crear o

eliminar reptes, premis, merchants, etc...
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Llistat de reptes existents:

Clicant  a  la  opció  «Reptes»  del  menú  d’aministrador,  a  l’administrador  se  li  mostra

aquesta interfície on pot veure una llista de reptes amb els usuaris que hi ha inscrits. Si fa

click al botó «Afegir un nou repte» serà redirigit al formulari per a crear-ne un de nou.
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Formulari per crear un nou repte:

En aquest formulari, l’usuari administrador pot introduir les dades d’un nou repte i guardar-

lo.
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Llistat de recompenses:

Clicant a la opció «Premis» al menú d’administrador l’usuari arriba a aquesta interfície on

pot veure una llista amb les recompenses existents, i part de la seva informació. Si fa click

a «Crear recompensa» será redirigit al formulari per crear-ne una de nova.
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Formulari per afegir una recompensa:
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En aquest formulari l’administrador pot introduir les dades d’una recompensa i guardar-la.
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Interfícies principals de l’usuari entrenador o gestor d’una empresa:

Login:

Els usuaris entrenadors, tot i ser també usuaris registrats, faran login en una interfície

lleugerament  diferent.  I  a  partir  d’aquí  podran  accedir  a  l’apartat  disponible  per  a

entrenadors.
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Panell de seguiment dels usuaris al seu càrrec:

En aquest panell l’usuari entrenador pot veure diverses estadístiques de l’activitat física

realitzada pels usuaris registrats que són membres de la mateixa empresa que ell.  Si

utilitza les opcions a la part superior de la pàgina, pot filtrar la informació que veu per

dates, grups, o tipus d’activitats.
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10.2 Capa de domini

La capa de  domini  s’encarrega de respondre  a  les  peticions que rep  de  la  capa de
presentació  i  de comunicar-se amb la  capa de dades.  També fa  els  processos lògics
necessaris per a les funcionalitats del sistema quan rep aquestes peticions.

Per intentar estructurar les classes de forma lògica, fàcil de mantenir i adaptable a futurs
canvis, s’ha intentat que l’estructura de classes del sistema sigui un reflex fidel d’aquells
conceptes i processos amb els que treballa el model de negoci.

Consideracions: Algunes d’aquestes classes seran utilitzades per l’ORM per a generar
l’estructura de la base de dades, per tant, inclús durant la fase de disseny està bé tenir en
compte com condicionarà l’ús de l’ORM a les capes de domini i de dades. L’ORM escollit
per al projecte és molt flexible i permet molta llibertat a l’hora d’estructurar les classes del
sistema.
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Diagrama de classes

Si  a  l’esquema conceptual  es  mostrava les  dades amb les  que treballa  el  model  de

negoci, aquí es mostra l’estructura de classes del sistema que s’ha generat per a adaptar

la lògica del negoci a les funcionalitats requerides pel sistema.
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10.3 Capa de dades

La capa de dades té la funció d’emmagatzemar les dades amb les que treballa el sistema,
i de servir-les a la capa de domini en resposta a les peticions que rep.

En aquesta capa hi ha les classes encarregades de 

Model relacional de dades

Degut a l’ús d’un ORM i a les característiques que té, una gran part de les funcionalitats
que cal implementar a la capa de dades es generaran de forma automàtica a partir de les
classes de la capa del domini.
El model relacional que es generarà mitjançant aquest mètode crearà una taula per a
cada classe de les que podem veure al diagrama de classes a l’apartat anterior.
Aquest ORM s’anomena RedBeanPHP¹⁷
A continuació veurem molt breument com l’ORM RedBeanPHP facilita l’accés a les dades
encarregant-se d’interactuar amb la base de dades.

De tota manera, encara que l’accés i la modificació de les dades sigui senzill, per fer que 

la capa de dades sigui més fácil de mantenir i de modificar en el futur, les operacions dins 

capa de dades s’estructuraran en de «repositoris», és a dir classes que s’encarregaran de

forma opaca de gestionar les dades i dins de les que l’ORM estarà aïllat de la resta del 

sistema. Així aconseguim reduir l’acoblament del sistema a l’ORM.
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// Lectura de la base de dades
$usuari = R::load( 'usuari', $id );

// Modificació d’un camp qualsevol
$usuari->nom = 'Ferran';

    
// Guardat a la base de dades

    R::store( $usuari );



10.4 Us de patrons

El sistema utilitza diferents tipus de patrons per solucionar alguns problemes recurrents en

el desenvolupament de sistemes com aquest.

Patró Model-Vista-Controlador

El  patro  Model-Vista-Controlador  el  que  fa  és  dstribuir  en  3  capes  les  funcions  i  les

responsabilitats que té cada capa del sistema.

Això  redueix  l’acoblament,  millora  la  mantenibilitat,  i  també  fa  al  sistema  més  fàcil

d’adaptar-se a canvis futurs.

Patró repositori

Com hem explicat a l’apartat anterior parlant de la capa de dades, el patró repositori ens

permet aïllar l’ORM de la resta, de manera que podem utilitzar-lo sense condicionar la

resta del sistema.
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Patró adaptador

El  sistema  ha  de  comunicar-se  amb  múltiples  serveis  externs  que  proporcionaran

informació  sobre  l’activitat  física  dels  usuaris.  Utilitzant  el  patró  adaptador,  podem

desacoblar  el  sistema dels  serveis  externs,  de  manera  que  si  canvien  només caldrà

modificar l’adaptador, i no la resta del sistema.
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10.5 Diagrames de seqüència

A continuació  adjuntem  algun  diagrama  de  seqüència  per  mostrar  la  simplicitat  que
s’aconsegueix al sistema utilitzant els patrons dels que hem parlat a l’apartat anterior.

També mostrem així algunes de les accions que tenen lloc de forma habitual al sistema.

Veure el perfil de l’usuari

Dins el  repositori,  s’utilitza l’ORM per  accedir  a les dades,  però no es mostra  quines
operacions fa, ni com les fa, perquè la intenció és que l’ORM sigui com una caixa negre
que ens serveix les dades sense que ens haguem de preocupar de com ho fa.
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Consultar els entrenaments de l’usuari

Aquesta operació no crida al servei extern, només busca aquells entrenaments que ja hi
ha a la base de dades del sistema.

Aquest diagrama ens resulta útil per veure una de les flaqueses de l’ORM. Només ens
retorna entitats o conjunts d’entitats, y per obtenir informació agregada, hem d’iterar per
tot el conjunt. A l’apartat de conclusions parlarem d’aquest inconvenient de l’ORM.
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En aquest cas un usuari intenta connectar-se a un servei extern a través de WeFitter. Cal
tenir en compte que el servei extern pot fer altres peticions a l’usuari per autenticar-lo i
demanar-li el seu consentiment, i aquestes peticions les fa desde fora del nostre sistema.
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11. Arquitectura del sistema
En aquest apartat expliquem quina és l’arquitectura física sobre la que treballa el sistema, 
com està distribuida, i quines tecnologies es processen a cada part.

• Els dispositius dels usuaris: des dels seus navegadors, fan de punt d’accés per als

usuaris de la plataforma. Aquests navegadors utilitzen tecnologies Web com HTML,
CSS i Javascript.

• El Servidor Web: Aquest servidor respòn les peticions que rep dels navegadors

web dels dispositius dels clients, es comunica amb el servidor de la base de dades
i  amb  els  serveis  externs  per  obtenir  les  dades  necessàries  i  processa  la
informació. Les seves funcionalitats estan implementades utilitzant PHP.

• Servidor de la base de dades: Aquest servidor es dedica únicament a respondre les

peticions  del  servidor  web,  a  servir-li  la  informació  que  requereix,  i  a
emmagatzemar la que rep. El motor d’aquesta base de dades és MySQL.

• Serveis  externs:  Són  un  conjunt  de  serveis  desenvolupats  i  mantigunts  per

empreses de tercers  que reben peticions del  servidor  web i  les  responen amb
dades que després es processaran i s’emmagatzemaran al servidor de la base de
dades. Aquests serveis externs són com «caixes negres» des del punt de vista de
la resta del sistema. Es desconeixen els detalls de la seva implementació interna i
les tecnologies que utilitzen.
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12. Metodologia i rigor

12.1 Equip de treball
L’equip de treball implicat en el desenvolupament del projecte està format per:

Carlos Rodes: Propietari del projecte

Roger del Sol: Propietari del projecte

Andreu Gros: Director del projecte

Ferran Marlet: Desenvolupador

12.2 Mètodes de treball
La forma de desenvolupar aquest projecte es veu influenciada per la naturalesa canviant
de les necessitats de WeFitter, que encara no té del tot definit el seu model de negoci i
que  pot  necessitar  canviar  algunes  funcionalitats  i/o  afegir-ne  de  noves  durant  el
desenvolupament del projecte.

Tenint-ho  en  compte,  s’ha  decidit  que  la  metodologia  de  treball  emprada  serà  una
metodologia àgil. Això permetrà anar adaptant el producte el millor possible als canvis que
puguin sorgir durant el desenvolupament.

Es faran reunions cada dia o cada dos dies, de durada molt curta on hi participaran els
membres de WeFitter que es dedicaran al desenvolupament i  els que es dedicaran a
buscar patrocinadors, adquirir usuaris i empreses col·laboradores. També hi participarà el
director del projecte, que dirigirà la reunió.

Els  períodes  de  desenvolupament  s’estructuraran  en  sprints  (períodes  de
desenvolupament en els que s’implementa una part  funcional  del  producte) .  I aquests
sprints seran de 15 dies. Al final de cada període es farà una reunió per revisar la feina
feta durant l’sprint i es mostrarà al CEO de WeFitter les funcionalitats implementades. En
aquest cas el CEO actuará com a client.

Es desenvoluparà el projecte seguint les normes de desenvolupament orientat a tests, o
Test Driven Development (TDD). Això implica que abans de començar a desenvolupar una
funcionalitat  en  concret,  es  plantejarà  una  sèrie  de  tests  que  ha  de  superar,  i  es
desenvoluparà per a que superi els tests en qüestió.

El portal  web es desenvoluparà en  PHP,  i  com a motor de base de dades s’utilitzarà
MySQL.
S’utilitzarà  un  micro  framework  molt  flexible  per  projectes  PHP  anomenat  Slim
Microframework.
Com a ORM s’utilitzarà Redbeans un orm lleuger i que busca potenciar l’eficiència.
Per al desenvolupament de la interfície s’utilitzarà Twig, un template engine per facilitar el
desenvolupamet de vistes en HTML que s’adapta molt bé a PHP i al nostre projecte.
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El  portal  es  desplegarà  en  un  servidor  http  Apache  Server  El  portal  web  es
desenvoluparà en PHP, i com a motor de base de dades s’utilitzara MySQL.
Aquest Apache Server i la base de dades estaràn allotjats a un servidor que funcionarà
amb Ubuntu 14.04.

Les eines que s’utilitzarà per desenvolupar el projecte, i que poden canviar lleugerament
d’un desenvolupador a un altre seran:

• Els  IDEs  Eclipse  o  PHP  storm,  que  permeten  debugar  PHP  i  en  faciliten  el

desenvolupament i la realització de tests unitaris.
• Els sistemes operatius que faran servir els desenvolupadors seran Ubuntu 14.04 o

OS x Yosemite.
• L'eina per dissenyar i mantenir la base de dades serà MySQL Workbench.

• Per al testing hi haurà un servidor de pre-producció que sera una còpia del servidor

de producció,  i  cada desenvolupador  tindrà  instal·lada una màquina virtual  que
funcionarà sobre Virtual Box i on hi haurà també una còpia del sistema instal·lat al
servidor de producció gestionada amb Vagrant.

• Per generar de manera fàcil la documentació del projecte s'utilitzarà PhpDoc.

12.3 Eines de seguiment
L’assignació i el seguiment de tasques es farà mitjançant ASANA, una eina de gestió de
tasques en la que es poden crear i assignar tasques a membres del projecte.
Amb ASANA tot l’equip podrà estar al corrent de l’estat del desenvolupament i del negoci
en temps real, ja que les actualitzacions que els membres de l’equip facin a les tasques
s’actualitzen immediatament.
Durant les reunions diàries es revisarà l’estat de les tasques i s’assignarà les tasques que
es considerin oportunes als desenvolupadors, que les aniran actualitzant durant el dia.

Per a controlar les diferents versions del projecte a mida que aquest es va implementant i
es van afegint les funcionalitats previstes s’utilitzarà Git.
Git  és  una  eina  de  control  de  versions  molt  potent  amb  la  que  els  diferents
desenvolupadors podran compartir el codi, modificar-lo i gestionar els canvis que van fent
al projecte. Gràcies a GIT també es podrà restablir qualsevol versió antiga del projecte si
fos necessari fer-ho.

12.4 Mètode de validació
Hi haurà diferents tipus de tests als que es sotmetrà el portal web:

• Tests unitaris

• Tests realitzats pels mateixos desenvolupadors / testers

• Tests realitzats per un grup d’usuaris externs, que utilitzaran el portal web com a

usuaris finals.
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Cada cop que es modifiqui una funcionalitat o se n'afegeixi una de nova, les funcions que
en formin part hauran de passar els tests unitaris prèviament definits.

Després, els desenvolupadors faran un primer testing als servidors locals, i quan els tests
siguin satisfactoris la nova versió funcional del software es podrà passar al servidor de
pre-producció on el grup d’usuaris externs la provaran.

Quan tots  els tests anteriors siguin satisfactoris,  la nova versió es podrà desplegar al
servidor de producció on es faran els últims test per verificar-ne el correcte funcionament.
Si el funcionament no fos correcte, es restauraria una versió anterior del portal.
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13. Planificació del projecte 

La planificació del projecte es divideix en dos seccions:

• Planificació inicial
• Retràs i justificació

A la planificació inicial es detalla les tasques a seguir, la dedicació en hores que comporta
cadascuna, les dates d’inici i de fin en les que s’acoten i el cost que representen.

A la secció de «Retràs i justificació» s’explica els motius pels quals la presentació de la
memòria i la defensa del projecte davant del tribunal de la FIB s’ha endarrerit fins al 2018 i
també quins canvis ha comportat això a la planificació inicial.

13.1 Planificació inicial

Temps 
La data d'inici del projecte és el dia 09/02/2015, a l'inici de l'assignatura de GEP on es
comença a preparar la documentació inicial. 
El projecte té una durada de 4 mesos i dues setmanes i la data prevista de finalització i de
la seva posta en marxa es situa entre les dates 29/06/2015 i 03/07/2015.
En aquestes dates estava previst entregar la memòria i defensar el projecte davant el
tribunal assignat a la FIB, cosa que no es va fer.
 
La càrrega total  d'hores necessàries per desenvolupar-lo és d'aproximadament de 450
hores. 

Recursos 
Els recursos dels que es disposa per al projecte són: 

Recursos humans
- 1 persona amb una dedicació de 25 hores setmanals. 

Recursos materials 
- Un ordinador amb el següent software: 

• Ubuntu  14.04  amb  el  programari  lliure  preinstal·lat  per  defecte  (Suite
d'Office, navegador, lector de PDF, terminal, etc...) 

• Eclipse 
• MySQL Workbench 
• Virtual Box + Vagrant 
• PhpDoc 
• Git 

Consideracions 
El desenvolupament del projecte i  la realització de totes les seves tasques les durà a
terme una sola persona amb un sol  equip.  Per aquest motiu les tasques es realitzen
seqüencialment, començant per les més bàsiques o prioritàries.
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Cal tenir en compte també, que tal i com es fa en la metodologia Scrum, el final de cada
Sprint hi ha una reunió amb l'equip que revisa l'estat del projecte, i on es mostra la part del
projecte funcional realitzada durant l'Sprint corresponent. 

A les reunions al final de cada Sprint o Sprint review hi participa el CEO de WeFitter, que
actúa com a  Product Owner,  i el Director del projecte, i per tant aquestes reunions es
tindran en compte també com a reunions amb el client.

Ja que es desenvoluparà seguint les normes del desenvolupament orientat a tests, o Test
Driven  Development (TDD)  cal  tenir  en  compte  que  una  part  de  les  tasques
d'implementació correspon a crear aquests tests i a revisar que les funcionalitats els van
superant a mida que es van implementant.
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Tasques a realitzar

Seqüència lògica de les tasques
A petició del client i gràcies a l'ús de la metodologia Scrum es pot començar el projecte
creant un Minium Value Product (MVP) amb funcionalitats bàsiques, i a cada nova iteració
anar augmentant les seves funcionalitats de manera que al final de cada iteració es tindrà
un producte funcional.
Per aquest motiu, la seqüència lògica de les tasques és la que es desprèn de la realització
d'aquest MVP i l'addició de noves funcionalitats a cada iteració.

Tasca Ordre
Planificació i anàlisi inicial 1
Posta a punt del lloc de treball 2
Formació inicial 3
Portal de l'usuari 4
Marketplace 5
Sistema de connexions a proveïdors externs 6
Sistema d'administració i gestió del portal web 7
Sistema de grups d'usuaris 8
Sistema de reptes 9

Descripció de les tasques
Hi ha un conjunt de tasques genèriques que es divideixen en tasques menors, aquestes
tasques estan repartides en els diferents Sprints en els que es durà a terme el projecte. A
continuació s'especifica en que consisteix cada tasca i subtasca. Al diagrama de Gantt
annex  s'específica  la  seqüència  de  realització  de  les  tasques  i  les  dependències  de
precedència. 
Cal tenir en compte que en totes les tasques se sobre entén que hi ha una part del temps
destinada a tests.

Planificació inicial
Planificació de la primera iteració.

Posta a punt del lloc de treball 

• Instal·lació del software necessari 
• Configuració de l'entorn de treball 

Formació inicial:
Comprendre el funcionament del framework de desenvolupament del projecte i de l'ORM. 

• Formació en el desenvolupament d'aplicacions utilitzant Slim Microframework. 
• Formació en l'ús de l'ORM Redbeans for PHP. 

Portal de l'usuari 
Portal web amb les funcionalitats bàsiques per ser utilitzat pels usuaris

• Interfície visual. 
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• Registre, login i logout del sistema. 
• Control de la sessió d'usuari: sistema per recordar als usuaris ja logats que tornen al

portal. 
• Perfil d'usuari: apartat en el que l'usuari pot consultar i modificar la seva informació

personal. 

Marketplace
Mòdul del sistema on es mostra els premis disponibles i es dóna un cupó a l'usuari quan
n'intercanvia un. 
• Interfície visual. 
• Sistema de premis: sistema de navegació i filtre de premis per categories. 
• Sistema de resguards: sistema mitjançant el qual un usuari  quan compra un premi

obté un resguard que es podrà utilitzar a les botigues externes dels socis del portal.

Sistema d'administració i gestió del portal web
Mòdul que permet a un usuari  administrador gestionar el  funcionament del portal i  els
elements que hi apareixen, així com de veure-hi l'activitat dels usuaris. 

• Interfície visual. 
• Gestió d'usuaris: eliminació de comptes d'usuari, consulta de la informació de perfil

d'usuari. 
• Gestió de premis del marketplace: creació, modificació i eliminació dels premis que

apareixen al marketplace. 
• Panell de control i visualització d'estadístiques: visualització de les estadístiques dels

entrenaments dels usuaris i del seu consum de premis. 
• Gestió de reptes: creació, modificació i eliminació de reptes. 
• Gestió  de  grups  d'entrenament:  creació,  modificació  i  eliminació  dels  grups

d'entrenament.  Creació  d'usuaris  entrenadors  que  administren  els  grups
d'entrenament. 

Sistema de connexions a principals proveïdors externs
Aquest sistema encarregat de fer les peticions a les diferents APIs dels socis per obtenir
les dades dels entrenaments dels usuaris. 

• Interfície  visual:  en  aquest  cas  ens  referim  a  la  interfície  gràfica  des  de  la  que  
l'usuari vincula el seu compte del servei extern a la nostra plataforma. 

• Interfície per als connectors als serveis externs: interfície que defineix els mètodes i
funcions que tot connector a un d'aquests serveis externs haurà d'implementar. 

• Classe connector base: classe abstracte que ja implementa aquells mètodes i funcions
que són iguals per a qualsevol connector, independentment del servei extern al que es
connecti. 

• Connector  a  Runkeeper:  connector  per  vincular  el  compte  d'usuari  de  Runkeeper
d'aquells usuaris que així ho vulguin, i per obtenir les dades dels seus entrenaments. 

• Connector  a  Nike+:  connector  per  vincular  el  compte  d'usuari  de  Nike+  d'aquells
usuaris que així ho vulguin, i per obtenir les dades dels seus entrenaments. 

• Connector  a  Strava:  connector  per  vincular  el  compte d'usuari  de Strava d'aquells
usuaris que així ho vulguin, i per obtenir les dades dels seus entrenaments. 
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• Connector a Garmin Connect: connector per vincular el compte d'usuari  de Garmin
Connect  d'aquells  usuaris  que  així  ho  vulguin,  i  per  obtenir  les  dades  dels  seus
entrenaments. 

• Càlcul  de  punts:  sistema de càlcul  de  punts  en  funció  de  l'esforç  estima  que  fa  
l'usuari als seus entrenaments. 

Sistema de grups d'usuaris 

• Interfície visual. 
• Panell  de  control  de  grup:  panell  que  un  usuari  entrenador  podrà  veure  els

entrenaments dels usuaris que pertanyin al grup que ell entrena. 

Sistema de reptes 

• Interfície visual. 
• Gestió de reptes: creació, modificació i eliminació de reptes. 
• Participació i superació de reptes: sistema amb el qual s'inscriuen usuaris a un repte, i

es calcula quins l'han superat. 

Les  dependències  d'aquestes  tasques  i  la  seva  distribució  als  Sprints es  mostra  al
diagrama de Gantt que per motius d'espai hem posat a l'annex.

Distribució del temps segons les fases de desenvolupament
A continuació podem veure la distribució del temps total aproximada per cada tipus de fase de
desenvolupament del projecte:

Fase Percentatge total del temps dedicat aproximat

Anàlisi i disseny 45%
Implementació 40%
Tests i integració 15%
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Milestones
Utilitzarem milestones per indicar les fites importants del projecte, que són aquelles dates
a les que s'ha d'haver assolit una determinada funcionalitat del producte.

Milestone Data
Planificació i anàlisi inicial 2/03/2015
Posta a punt del lloc de treball 3/03/2015
Formació inicial en l'ús de les eines del projecte 5/03/2015
Finalització del Portal de l'usuari funcional 16/03/2015
Finalització del Marketplace funcional 31/03/2015
Sistema  de  connexions  a  proveïdors  externs
funcional

5/05/2015

Sistema  d'administració  i  gestió  del  portal  web
funcional

20/05/2015

Sistema de grups d'usuaris funcional 01/06/2015
Sistema de reptes funcional 12/06/2015
Cloenda i documentació 26/06/2015
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De l’anterior conjunt de tasques, prioritats i milestones, n’extreiem la següent planificació:

Planificació inicial:
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Posta a punt del lloc de treball:
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Formació en les eines de treball:
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Portal d’usuari:
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Desenvolupament del Marketplace:
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Desenvolupament del sistema ed connexions:
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Desenvolupament de l’entorn de gestió per l’administrador:
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Funcionalitats perquè els usuaris es puguin agrupar en empreses i grups:
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Desenvolupament del sistema de gestió de reptes:
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Cloenda i documentació:
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Valoració d'alternatives i pla d'acció 

Les desviacions en el desenvolupament del projecte es detectaran al final de cada Sprint,
en la reunió corresponent a l'Sprint en qüestió. 

Solucions a possibles desviacions 

Cal  tenir  en  compte  que  degut  a  la  naturalesa  d'aquest  projecte  i  a  la  metodologia
utilitzada per desenvolupar-lo és possible que els clients demanin algunes modificacions a
les funcionalitats del projecte durant el seu desenvolupament. Això pot crear desviacions
que augmentin o disminueixin el temps necessari per a dur a terme el projecte. Cap la
possibilitat de que aquestes desviacions es compensin entre elles, per si no fos així, a
aquelles tasques més difícils de predir se'ls ha assignat un nombre major d'hores. 

En el cas de desviacions lleus
Si les desviacions pertinents a un Sprint són de poques hores, el marge de temps extra
assignat a les tasques serà suficient per a evitar que s'endarrereixi la data prevista de
finalització del projecte. 
En cas de desviacions lleus, els recursos dels que es disposa son els mateixos.

En el cas de desviacions greus
Si  les  desviacions  pertinents  a  un  Sprint fossin  de  més  d'un  dia,  caldria  adaptar  la
planificació.  Això  seria  molt  fàcil  de  fer  degut  a  la  metodologia  àgil  emprada  en  el
desenvolupament  del  projecte,  i  com  que  hi  ha  una  setmana  de  marge  des  de  la
finalització prevista del projecte fins a la seva data d'entrega, es tindrà temps suficient per
a acabar el projecte en el temps previst inclús si apareixen desviacions. 
En cas de desviacions més greus, l'alumne encarregat del projecte pot treballar 40 hores
setmanals per comptes de 30 per a mitigar l'efecte de les desviacions en el projecte.
En aquest cas la inversió total d'hores dedicades al projecte podria elevar-se en 20 o 30
hores tenint en compte que les tasques que poden causar desviacions tant grans són
poques.

Tasques intercanviables/ parcialment prescindibles
Hi  ha un conjunt  de  tasques que és  més propens a  presentar  problemes i  a  causar
desviacions, degut a que depèn de serveis externs al projecte que s'està desenvolupant.
Aquestes tasques són les referents al  sistema de connexions als principals proveïdors
externs que permeten obtenir la informació dels entrenaments dels usuaris. 
S'ha previst que algunes d'aquestes connexions puguin ocasionar problemes, el que es
preveu  fer  en  cas  de  que  això  passi,  és  crear  connexions  a  altres  proveïdors  que
ofereixen els mateixos serveis. Aquests proveïdors són els següents: 

• Google Fit 
• Fitbit 
• Runtastic 
• Endomondo 
• Jawbone 
• Moves 
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• Misfit 

Qualsevol dels connectors a proveïdors citats a l'apartat de tasques es pot canviar per un
connector a un d'aquests altres proveïdors si apareixen problemes que facin impossible
desenvolupar els connectors en el temps previst. Creiem que la quantitat d'alternatives és
raonablement gran com per poder fer front als problemes que puguin aparèixer en aquest
sentit. I acabar el projecte en el temps previst.
En el cas de que molts dels connectors presentessin problemes per a funcionar amb el
portal web, es podria prescindir d'alguns d'ells sempre i quan en quedessin com a mínim 2
per a poder realitzar el tracking del màxim nombre d'usuaris possible.

Per tant, tot hi haver-hi contratemps s'assegura la finalització del projecte en el temps límit
previst.
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13.2 Retràs i justificació

Com s’ha dit en l’anterior apartat, la finalització del projecte i la seva defensa davant d’un
tribunal estava prevista entre les dates 29/06/2015 i 03/07/2015.

De tota manera, cal veure els motius que han portat a posposar la defensa fins a l’abril del
2018, més de dos anys més tard.

Durant el desenvolupament del projecte, l’empresa Wellnes Gamification S.L. amb seu a
Barcelona va participar en diferents programes d’acceleració mostrant les fases inicials
del projecte i buscant inversors disposats a exercir com a socis capitalistes.
Al cap de pocs mesos, es presenta un inversor amb seu a Itàlia; Technogym S.A.

Technogym és una empresa líder  en el  sector  de  l’entrenament  i  el  benestar  que es
dedica al disseny, construcció i comercialització d’equipament esportiu d’alta gamma, a la
investigació de noves formes d’entrenament, i al patrocini d’equips i d’esportistes d’èlit així
com  d’esdeveniments  internacionals  relacionats  amb  el  món  de  l’esport,  com  les
olimpíades.

Technogym es proposa a Wellnes Gamification com a soci capitalista, i ofereix una futura
inversió orientada a continuar desenvolupant el projecte amb funcionalitats que van més
enllà de l’abast definit en aquesta memòria, i que són entre d’altres:

• Internacionalitzar el projecte a Itàlia i a altres països d’Europa i Amèrica

• Posada en funcionament de la plataforma de WeFitter per als usuaris dels 65.000

centres que Technogym té repartits arreu del món
• Integrar els sistemes de tracking de les màquines fabricades per Technogym

• Integrar el marketplace amb el sistema de recompenses de Technogym

A canvi, Technogym imposa algunes condicions a Wellnes Gamification, com:

• Finalització del projecte tal i com està definit a la planificació d’aquesta memòria

dins del termini establert per a mostrar-lo a un comitè d’avaluació de Technogym el
dia 6/07/2015.

• Realització del desenvolupament del projecte a les instal·lacions de Technogym, a

Itàlia, prop de Bolonya.
• Altres condicions no rellevants

Wellnes Gamification  valora  la  oferta  i  decideix  acceptar-la.  S’associa  a  Technogym i
trasllada al  seu equip a Itàlia,  on el  desenvolupament del  projecte continua tal  i  com
estava planificat, i tal i com es detalla en aquesta memòria.
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El punt que es veu afectat és de la defensa del projecte davant del tribunal a la FIB, que
es posposa per primer cop degut a la impossibilitat de deixar la feina a itàlia.

Al cap de poques setmanes, es mostra el  projecte davant d’un comitè de directius de
Technogym,  i  al  cap  de  pocs  mesos,  aquest  comitè  decideix  augmentar  la  inversió
econòmica per part de Technogym per a expandir la base d’usuaris de la plataforma, per
ampliar la base d’usuaris d’altres països i per al desenvolupament de noves funcionalitats.

Aquests requisits comporten un gran nivell de dedicació durant un període llarg de temps,
cosa que fa que la defensa del projecte es continui posposant. Arriba a un punt en el que
per circumstàncies personals es posposa encara més aquesta part final del projecte.

Canvis en la planificació derivats del retràs
Degut a que l’associació entre Technogym i Wellnes Gamification exigia de forma explícita
que el projecte seguís la planificació inicial fins a poder-lo mostrar davant el seu comitè
d’avaluació, la planificació inicial no es va veure gaire afectada per aquesta associació. El
desenvolupament del projecte va continuar tal i com estava previst, fins al juny de l’any
2015, moment en el que va finalitzar amb alguns pocs dies de retard respecte a la data
prevista, però dins de les desviacions previstes.

Tal  i  com s’ha  dit  a  l’anterior  apartat,  el  que si  que es  va  veure  subjecte  a  un gran
endarreriment va ser la defensa del projecte.
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14. Pressupost i sostenibilitat

14.1 Pressupost
A continuació es mostra el pressupost corresponent al disseny i a l'especificació que s'ha
fet als apartats d'abast i planificació.

En aquest pressupost es tenen en compte els objectius definits a l'abast del projecte i  les
tasques detallades la planificació. 

14.2 Estimació dels costos
En aquest tipus de projecte els costos es divideixen entre els costos directes per l'activitat,
els costos indirectes, amortitzacions, contingència i imprevistos.

Costos directes per l'activitat
Els costos directes per  l'activitat  del  projecte  venen donats  pels  costos dels  recursos
humans  que  treballaran  en  el  projecte.  Tot  i  que  el  projecte  el  durà  a  terme  un  sol
estudiant de la FIB treballant en una empresa en un conveni amb la universitat, i amb un
preu hora pactat, es descriuen els costos tenint en compte el rol que es desenvolupa en
cada una de les tasques.

Cada un d'aquests rols té un preu promig de mercat, que és el que tindrem en compte per
fer els càlculs totals. És el següent:

Perfil Tarifa de venda
Programador junior 32,00 € / hora
Analista programador 45,00 € / hora
Arquitecte 55,00 € / hora
Cap de projecte 70,00 € / hora
Tester 30,00 € / hora

 

Les tasques a realitzar, en relació amb el rol que les realitza i les hores que hi dedica es
mostren a la següent taula:

126



Tasca Hores Rol

Planificació i anàlisi inicial 40 h Cap de projecte

Posta a punt del lloc de treball 6 h Programador junior

Formació inicial 10 h Programador junior

Portal d'usuari - Anàlisi i disseny 16 h Analista

programador
Portal d'usuari - Implementació 16 h Programador junior

Portal d'usuari - Proves 4 h Tester

Marketplace - Anàlisi i disseny 16 h Analista

programador
Marketplace - Implementació 30 h Programador junior

Marketplace - Proves 6 h Tester

Sistema de connexions a proveïdors externs  -  Anàlisi  i

disseny

 32 h Analista

programador
Sistema de connexions a proveïdors externs  Arquitectura 6 h Arquitecte

Sistema  de  connexions  a  proveïdors  externs

Implementació

69 h Programador junior

Sistema de connexions a proveïdors externs -  Proves 16 h Tester

Sistema d'administració i gestió del portal web - Anàlisi i

disseny

24 h Analista

programador
Sistema  d'administració  i  gestió  del  portal  web

Implementació0

28 h Programador junior

Sistema d'administració i gestió del portal web -  Proves 6 h Tester

Sistema de grups d'usuaris - Anàlisi i disseny 16 h Analista

programador
Sistema de grups d'usuaris - Implementació 20 h Programador junior

Sistema de grups d'usuaris - Proves 6 h Tester

Sistema de reptes - Anàlisi i disseny 12 h Analista

programador
Sistema de reptes - Implementació 20 h Programador junior

Sistema de reptes - Proves 6 h Tester

Documentació 40 h Cap de projecte

Reunions (Revisió de scrum amb els clients) 6 h Cap de projecte

Reunions (Revisió de scrum amb els clients) 6 h Arquitecte

Total: 457 h
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Hores per rol:

Rol Hores Import total
Cap de projecte 86 h 6020 €
Analista
programador

116 h 5220 €

Programador
Junior

199 h 6368 €

Arquitecte 12 h 660 €
Tester 44 h 1320 €

Import total dels costos directes per l'activitat:  19.588 €
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Costos desglossats per tasca

A continuació es detalla el cost en hores home per a cada una de les tasques de les que 
s'ha parlat a la planificació i que s'han pressupostat abans.

En gris i en negreta hi ha els costos totals de cada tasca segons les hores-home que cada
rol hi dedica.

Tasca Rol Hores Preu/hora Cost

GEP Cap de projecte 40 70€ 2800€

Total: 2800€

Posta a punt del lloc de treball Programador junior 6 32€ 192€

Total: 192€

Formació inicial Programador junior 10 32€ 320€

Total: 320€

Portal d'usuari Analista-Programador 16 45€ 720€

Programador junior 16 32€ 512€

Tester 4 30€ 120€

Total: 1352€

Marketplace Analista-Programador 16 45€ 720€

Programador junior 30 32€ 960€

Tester 6 30€ 180€

Total: 1860€

Sistema de connexions Analista-Programador 32 45€ 1440€

Arquitecte 6 55€ 330€

Programador junior 69 32€ 2208€

Tester 16 30€ 480€

Total: 4458€

Sistema d'administració Analista 24 45€ 1080€

Programador junior 28 32€ 896€

Tester 6 30€ 180€

129



Total: 2156€

Tasca Rol Hores Preu/hora Cost

Sistema de grups d'usuaris Analista 12 45€ 540€

Programador junior 20 32€ 640€

Tester 6 30€ 180€

Total: 1360€

Sistema de reptes Analista-Programador 12 45€ 540€

Programador junior 20 32€ 640€

Tester 6 30€ 180

Total: 1360€

Documentació Cap de projecte 40 70€ 2800€

Total: 2800€

Reunions Cap de projecte 6 70€ 420€

Arquitecte 6 55€ 330€

Total: 750€

Costos indirectes
Transport: 

Les oficines de WeFitter es troben a la ciutat de Barcelona. El desplaçament fins
allà es farà mitjançant transport  públic, els costos del qual seran els d'una T10
setmanal al llarg de la durada del projecte. 

Connexió a internet:

Per  al  desenvolupament  del  projecte  serà  necessari  comptar  amb  connexió  a
internet de banda ampla. El preu d'aquest servei és de 42 €/mes però donat que a
WeFitter hi ha altres projectes que estan utilitzant aquesta connexió, considerarem
que el percentatge de dedicació d'aquest recurs és del 25%. 
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Producte Unitats Preu / Unitat Dedicació Preu total
T10 19 9.95 € 100% 189,05 €
Connexió a internet 5 mesos 42 €/mes 25% 52,5 €

Total: 241,55 €

Amortitzacions
Amortització del hardware:

El hardware que s'utilitza per al desenvolupament del projecte és un ordinador de
sobretaula  amb  els  perifèrics  corresponents.  El  seu  cost  total  és  de  800  €  i
considerem que té una vida útil de 4 anys. Durant el desenvolupament del projecte,
aquest ordinador estarà completament dedicat al projecte. Considerem que cada
any té un total de 240 dies laborables i que el projecte n'ocuparà 95.

Amortització del software:

Tant el sistema operatiu com el software que s'utilitza per desenvolupar el projecte
és  íntegrament  software  lliure  amb  diferents  tipus  de  llicències,  però  totes  les
llicències  tenen  en  comú  que  permeten  l'ús  del  software  sense  haver-lo  de
comprar.

Servidor de proves:

Servidor de proves que l'empresa utilitza també per a tres projectes més. El seu 
cost mensual és de 36,30 €, i el percentatge de dedicació l'estimarem en un 25%.

Producte Unitats Preu / Unitat Dedicació Preu total
Hardware 95 dies 800 € / 4 anys 100% 79,17 €
Software NA 0 € 100% 0 €
Servidor de proves 5 mesos 36,30 € / mes 25% 9,08 €

Total: 88,25€
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Contingència
Per a calcular la partida de contingència es tindrà en compte el  cost total  de tots els
elements anteriorment llistats, i un 10% d'aquest cost total es reservarà com a partida de
contingència. 

Tipus de cost Import
Costos directes per l'activitat 19.588,00 €
Costos indirectes 241,55 €
Amortitzacions 88,25 €

Total: 19.917.80 €

Partida de contingència: 1.991,78 €
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14.3 Imprevistos

Retard d'una setmana:

Cap la possibilitat que el projecte, tot i haver previst alguns retards a la planificació
temporal, es retardi més del previst. Degut a que ja s'han considerat molts retards
possibles a la planificació, creiem que la possibilitat d'endarrerir-se una setmana
més és del 25%.

Per tant, tindrem en compte el cost en hores d'aquesta setmana, que en promig
tenint en compte els diferents rols que participen en el projecte i la seva dedicació
proporcional a aquest, costaria 1.335,47 €.

A part,  inclouríem el  cost  del  transport  de  la  setmana addicional  dins  d'aquest
imprevist, que seria de 9.95 €.

La resta de costos i amortitzacions no suposarien més desviacions ja que en el seu
cost total hi ha una setmana de marge.

Avaria de l'ordinador:

Si l'ordinador patís alguna avaria caldria reparar-lo, la qual cosa comportaria una pèrdua
de temps. I en el pitjor cas possible caldria comprar un nou ordinador, motiu pel que es
tindrà en compte el cost total de l'ordinador durant el projecte com a possible imprevist.

Tipus d'imprevist Cost
Retard d'una setmana 1.335,47 €
Avaria de l'ordinador 79,17 €

Total: 1.414,64 €

Tenint en compte tots els costos calculats, el cost total del projecte és de: 21.332,44 €.
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15. Control de gestió
Degut a la metodologia en la que es desenvolupa el projecte (Scrum) és molt adequat fer
un control de les hores que es dediquen a fer cada tasca al final de cada iteració o Sprint.
En  aquests  punts  de  control  es  tindrà  en  compte  si  hi  ha  desviacions  significatives
respecte al pressupost inicial, i de ser així, es prendrà les mesures necessàries per evitar
que  la  desviació  continuï  augmentant  i  es  refarà  el  pressupost  per  a  obtenir-ne  un
d'actualitzat i més precís.

Al final de cada iteració s'analitzarà si les desviacions ocasionades corresponen amb els
imprevistos identificats. Es preveu que la majoria de desviacions al  pressupost quedin
cobertes pel pressupost assignat a cobrir els imprevistos. En cas d'altres desviacions no
previstes, s'utilitzarà la partida de contingència per a cobrir els seus costos.
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16. Informe de sostenibilitat

16.1 Dimensió econòmica
S'ha fet una avaluació dels costos tant materials com humans, i s'ha tingut en compte el

cost dels ajustos o reparacions durant la vida útil del projecte.

Tenint en compte el pressupost de l'empresa en la que es desenvolupa el projecte i les
inversions de diferents marques patrocinadores,  el  projecte és perfectament viable de
desenvolupar amb aquest cost total de 26.565,08 €. És un projecte sense competidors en
el seu mercat, així que es fa difícil comparar-lo amb altres productes, però a altres països
alguns productes semblants han sortit recentment al mercat i tenen l'èxit esperat.

S'ha repartit el temps de manera que aquelles tasques més importants per al projecte
disposessin  de  més  hores  per  portar-se  a  terme,  i  per  al  sistema  de  càlcul  dels
entrenaments dels usuaris es reutilitzaran les APIs dels socis que fan el seguiment dels
usuaris per comptes de fer un sistema de seguiment des de zero. En aquest aspecte s'ha
optimitzat al màxim els recursos disponibles.

En la dimensió econòmica de la matriu de sostenibilitat, la valoració d'aquest projecte és
de 7.

16.2 Dimensió social
Al tot Espanya durant els últims anys hi ha un augment de la popularitat dels esports a
l'aire lliure, un augment en el nombre de marxes i curses populars en les que participar i
un augment en els llocs on entrenar aquests esports. 

Aquest  projecte  preveu  beneficiar  a  totes  les  persones  que  participen  en  aquestes
activitats  regularment,  i  a aquelles que no ho fan per falta  de motivació.  Cal  tenir  en
compte que els beneficis en l'ús de la plataforma no són només els premis que s'obtenen,
sinó també la millora en la salut dels usuaris. Diversos països (Estats Units i França entre
d'altres) han començat a fer servir sistemes semblants per a reduir costos de la sanitat
pública i/o privada.

Per aquests motius creiem que, tot i no existir una necessitat real d'aquest projecte, els
usuaris que l'utilitzin per guanyar premis i superar reptes fent esport veurien millorada la
seva qualitat de vida. Al mateix temps volem remarcar que no hi ha cap col·lectiu que es
vegi perjudicat per aquest projecte.

Per aquests motius, en la dimensió social, la valoració d'aquest projecte és de 10.

16.3 Dimensió ambiental
Durant  el  projecte  s'utilitzarà  un  sol  ordinador,  la  fabricació  del  qual  representa  una
petjada de carboni de 600 kg de CO2 aproximadament, dels quals 60 kg serien atribuïbles
a aquest projecte tenint en compte el que dura i la vida útil de l'ordinador. La petjada de
carboni de l'electricitat consumida per l'ordinador durant la durada del projecte és de 57 kg
de CO2. Aquest ordinador es continuarà utilitzant un cop acabat el projecte.
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No tenim en compte cap augment en el consum elèctric degut al transport públic, llum de
l'oficina o al  servidor de proves degut a que s'utilitzarien igualment encara que no es
realitzés el projecte.

Cal considerar també els aspectes positius de la realització del projecte:

Tots els documents i  arxius del  projecte es realitzen íntegrament en format digital,  de
manera que no es consumeix paper.

Pel fet de recompensar una vida activa i saludable, l'ús de la plataforma pot provocar que
en molts casos els seus usuaris es desplacin caminant o en bicicleta, cosa que reduiria
molt  considerablement  la  petjada  de  carboni  dels  seus  desplaçaments.  A França  un
producte similar ha aconseguit motivar a milers d'usuaris a anar en bicicleta des de casa
fins als seus llocs de treball diàriament.

Per aquests darrers motius, en la dimensió ambiental la valoració d'aquest projecte és de
10.

16.4 Matriu de sostenibilitat
Sostenible? Econòmica Social Ambiental

Planificació Viabilitat Econòmica Millora a la qualitat
de vida

Anàlisis de recursos

Valoració: 7 10 10
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17. Conclusió

En aquest apartat es fa una valoració del projecte, s’extreuen conclusions del procés de

desenvolupament i es parla també de les tasques a realitzar en el futur.

Justificació del projecte com a solució al problema formulat inicialment

El projecte que s’ha desenvolupat durant la realització d’aquest treball de final de grau
satisfà els requisits plantejats inicialment per totes les parts interessades, tot  i  que en
alguns aspectes té marge de millora, com explicarem en aquesta secció de conclusions.

Tot i això, m’agradaria remarcar que s’han assolit tots els objectius proposats, i que per
tant  el  sistema  desenvolupat  és  una  solució  vàlida  i  que  cobreix  aquells  aspectes
proposats per l’empresa impulsora del projecte, Wellness Gamification.

Consideracions respecte al disseny

Durant la implementació i la fase de proves del projecte es va poder apreciar que les

desicions preses durant el disseny han afectat al resultat final de diferents formes:

Utilitzar els serveis de seguiment d’altres empreses ha fet que el projecte pogués oferir

aquestes  funcionalitats  sense haver  de  dedicar  gaire  temps a la  seva implementació,

facilitant el desenvolupament del projecte en general i abaratint-ne el cost. D’altra banda,

dependre d’aquests serveis externs ha demostrat ser una tasca que requereix atenció

periòdicament, ja que els canvis que aquests serveis externs fan a les seves APIs, tot i

que siguin petits poden afectar al la informació que es rep dels usuaris. 

En conclusió:

WeFitter necessitava aprofitar-se dels serveis de seguiment ja implementats per altres

empreses, però  per fer-ho s’ha hagut de sacrificar la possibilitat de tenir el control sobre

el sistema de seguiment.

La gamificació (fer que l’usuari  tingui la sensació que utilitzar el sistema és com estar

participant en un joc) està orientada, sobretot, a fidelitzar als usuaris el máxim possible. I

aquesta tasca ha resultat ser realment difícil. Els primers grups d’usuaris a registrar-se a

la plataforma, quan aquesta encara estava en desenvolupament, requerien estímuls molt

sovint  per  a  mantenir-los com a usuaris  actius.  I  es va poder  comprovar  que aquells
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usuaris  que,  degut  a  la  seva  activitat,  rebien  poca  quantitat  d’estímuls  per  part  del

sistema, aviat es convertien en usuaris inactius i per tant s’havia fallat en el procés de

fidelització. 

En conclusió: 

Aconseguir  una  bona  gamificació  en  el  conjunt  d’accions  que  fan  els  usuaris  que

interactuen amb el sistema ha estat una tasca difícil, i s’ha pogut comprovar que no depèn

només de  la  correcte  implementació  a  nivell  tècnic  del  projecte,  si  no  també de  les

contínues accions que realitzen els usuaris encarregats d’administrar el sistema.

Consideracions respecte a l’arquitectura

La necessitat  de  que WeFitter  fos multiplataforma y no estigués lligat  a  cap tipus  de

dispositiu ni cap sistema operatiu, va fer optar per desenvolupar la plataforma utilitzant

tecnologies  web.  Aquesta  desició  va  tenir  el  resultat  esperat:  WeFitter  pot  utilitzar-se

desde qualsevol plataforma i arribar al màxim d’usuaris potencials possible. Per desgràcia

això fa que el seu rendiment, el seu aspecte i la navegabilitat no destaquin en comparació

amb altres aplicacions específiques per a un tipus de dispositiu o de sistema operatiu.

En conclusió:

Optar per aquest tipus d’arquitectura fa que la sensació per part de l’usuari no sigui tant

bona, però també fa que es pugui arribar a tots els usuaris del mercat. Per tant, considero

que els avantatges compensen els inconvenients.
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Consideracions respecte a la implementació

En les primeres fases de la implementació, va ser evident que l’ús d’un ORM accelerava

el desenvolupament del projecte. Poder delegar part del pes les operacions de la capa de

dades a les funcions ja implementades a l’ORM va estalviar hores de feina. Tot i això, a

les fases més avançades de la  implementació,  les limitacions de l’ORM per  executar

operacions complexes en la lectura i escriptura de les dades van començar a afectar al

rendiment del sistema. Això va fer que en determinats punts s’hagués d’adaptar algunes

operacions per a que l’experiència de l’usuari no es veiés afectada quan s’estaven llegint i

processant volums grans de dades.

En conclusió:

Utilitzar un ORM com aquest facilita certes tasques simples, i ajuda a separar la capa de

dades de la de domini, però suposa un entrebanc en aquelles tasques més complexes per

a les que l’ORM no és eficient.  Utilitzar-lo pot suposar un avantatge depenent de les

funcionalitats que requereixi cada projecte, i en el futur ho tindré en compte.

Consideracions respecte a la planificació

El projecte va desenvolupar-se i es va implantar segons la planificació prevista, i amb les

funcionalitats requerides per a satisfer els objectius de les seves parts interessades. És

per això que tot i que la seva defensa s’ha endarrerit molt, la valoració que faig globalment

del projecte és positiva. Però cal revisar dos punts en els que la planificació es va veure

alterada:

El desenvolupament del sistema de connexions va resultar ser més llarg i complicat

de l’esperat, i dependre de sistemes sota el manteniment d’altres empreses va fer que el

sistema fos menys robust del que es desitjava. Degut a això, es va fallar en assolir la

següent fita, o milestone a la data indicada:

Sistema  de  connexions  a  proveïdors  externs
funcional

5/05/2015

Aquest contratemps va endarrerir la resta de tasques al voltant d’una setmana, que degut

a meva implicació amb el projecte durant 25 hores a la setmana va suposar un retard

d’aproximadament 25 hores. Tot i així, si tenim en compte que el total del projecte requeria
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unes 457 hores segons la planificació inicial  tenim que la desviació a la que s’ha vist

sotmès el desplegament del projecte és de:

(25 / 457) * 100 = 5,4%

Poc més del 5% és una desviació rahonable i que entrava dins les previsions fetes mentre

s’evaluaven  els  riscos  en  la  planificació.  A part,  les  despeses  causades  per  aquest

endarreriment poden afrontar-se fent ús de la partida de contingència. Per aquest fet,

considero que el desplegament del projecte es va finalitzar dins els teminis establers.

D’altra banda, el fet d’ajornar tant temps la defensa del projecte, que implícitament era la

part final del projecte, si més no des del punt de vista acadèmic, és un error que fa que la

planificació d’aquesta última etapa hagi patit una desviació immensa. El millor en aquest

cas crec que és fer autocrítica, i aprendre d’aquest error per evitar una situació similar en

el futur.

En conclusió: 

Ara, a principis del 2018, sóc plenament conscient que l’ideal hauria estat defensar el

projecte en el quatrimestre en el que havia previst fer-ho inicialment. Tot i així, en aquell

moment, degut a la situació personal i professional en la que em trobava, vaig optar per

separar-me  temporalment  d’aquesta  fase  final  a  la  universitat,  una  desició  que  tot  i

suposar-me un retard tant gran en el tancament d’aquesta etapa final de la carrera també

ha tingut conseqüències positives.

Valoració personal

Valorant el projecte en la seva globalitat, i el que va suposar desenvolupar-lo en un país

extranger  i  sota  la  supervisió  d’una  empresa  molt  important  al  sector,  he  de  dir  que

l’experiència va ser molt positiva. Opino que m’ha enriquit molt tant a nivell personal com

a nivell professional.

He pogut  treballar  en  el  cicle  de  vida  d’aquest  projecte  des de les  etapes d’anàlisi  i

disseny fins a la implementació i les proves. Ha estat el primer cop que he estat implicat

d’aquesta manera més àmplia en un projecte.
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A nivell tècnic he adquirit coneixements sobre el desenvolupament utilitzant tecnologies

web, i en menor quantitat, coneixements d’administració de servidors. Considero que les

dues coses són molt útils i que m’aporten molt a nivell professional.
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17.1 Tasques a realitzar en el futur

Tot i que el projecte desenvolupat satisfà les necessitats dels clients, hi ha algunes parts

on es pot veure que hi  ha la possibilitat  de millorar-lo.  Algunes d’aquestes millores ja

entraven  als  plans  futurs  dels  clients,  i  d’altres  han  estat  suggerides  durant  el

desenvolupament del projecte.

Realitzar el seguiment de l’activitat física dels usuaris és fonamental per al projecte, i això

fa plantejar-se si WeFitter necessita el seu propi sistema de seguiment. Per a WeFitter,

comptar amb el seu propi sistema de seguiment significaria no haver de dependre de cap

servei extern, i poder oferir als usuaris un servei complet sense necessitat de que utilitzin

un servei de tercers. A més, es tindria el control de qualsevol modificació que es fés al

sistema de seguiment.

Desenvolupar  un  sistema  d’alertes  que  comuniqui  a  l’usuari  l’existència  de  noves

recompenses que pot adquirir, nous reptes que pot superar, o qualsevol informació que

pugui estimular-lo a utilitzar més sovint la plataforma.

Per millorar l’eficiència i l’aspecte de les interfícies d’usuari,  i  per poder oferir  algunes

funcionalitats  més,  caldrá  desenvolupar  aplicacions  natives  per  a  dispositius  mòbils  i

tablets. Fer-ho no només permetrà optimitzar les interfícies de la plataforma en funció del

dispositiu, si  nó que també permetria implementar el  sistema d’alertes i  el  sistema de

seguiment dels que es parla als dos paràgrafs anteriors.
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18. Llistat de referències
[1] Motivacions socials per utilitzar la gamificació [en línia]

<http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1328&context=ecis2013_cr>  [Consulta:
10 d’abril de 2018]

Aplicacions de tracking més utilitzades:

[2] Google Play Store - Aplicacions de fitness amb més descàrregues

<https://play.google.com/store/apps/category/HEALTH_AND_FITNESS/collection/topsellin
g_free> [Consulta: 10 d’abril de 2018]

Serveis de tracking externs:

[3] Garmin - Sistema de seguiment Carmin connect [en línia]

<http://www.garmin.com> [Consulta: 10 d’abril de 2018]

[4] Nike - Sistema Nike Plus [en línia]

<https://secure-nikeplus.nike.com/plus/> [Consulta: 10 d’abril de 2018]

[5] Runkeeper - Sistema de seguiment  Runkeeper [en línia]

<https://runkeeper.com/> [Consulta: 10 d’abril de 2018]

[6] Strava - Sistema de seguiment Strava [en línia]

<http://www.strava.com/> [Consulta: 10 d’abril de 2018]

[7] Fitbit - Sistema de seguiment Fitbit [en línia]

<http://www.fitbit.com> [Consulta: 10 d’abril de 2018]

[8] Runtastic - Sistema de seguiment Runtastic [en línia]

<https://www.runtastic.com/> [Consulta: 10 d’abril de 2018]
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[9] Moves - Sistema de seguiment Moves [en línia]

<https://www.moves-app.com/> [Consulta: 10 d’abril de 2018]

[10] Misfit - Sistema de seguiment Misfit [en línia]

< http://misfit.com/> [Consulta: 10 d’abril de 2018]

[11] My Fitness Pal - Sistema de seguiment MyFitnessPal [en línia]

<https://www.myfitnesspal.com> [Consulta: 10 d’abril de 2018]

[12] Endomondo - Sistema de seguiment Endomondo [en línia]

<https://www.endomondo.com/> [Consulta: 10 d’abril de 2018]

Map My Fitness - Sistema de seguiment MapMyFitness [en línia]

[13] <http://es.mapmyfitness.com/> [Consulta: 10 d’abril de 2018]

Competència a nivell estranger:

[14] EveryMove - Plataforma de tracking de l'exercici Everymove [en línia]

<https://everymove.org/> [Consulta: 10 d’abril de 2018]

[15] Exercice Rewards - Plataforma de recompenses per l'exercici ExerciceRewards [en
línia]

<https://w  ww.exerciserewards.com> [Consulta: 10 d’abril de 2018]

[16]  Technogym  -  Distribuïdora  de  material  de  gimnàs  amb  sistemes  de  tracking
incorporats [en línia]

<http://www.technogym.com> [Consulta: 10 d’abril de 2018]

[17] RedBeanPHP – Un ORM lleuger i simple d’utilitzar [en línia]

<https://redbeanphp.com/index.php> [Consulta: 30 de maig de 2018]
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[18] Slim Microframework – Framework senzill, lleuger i ràpid per al desenvolupament en
PHP. [en línia]

<https://www.slimframework.com/> [Consulta: 30 de maig de 2015]

[19]  Twig  –  Llenguatge  per  a  la  creació  de  scripts  simples  que  aïllen  la  capa  de
presentació dels llenguatges de programació utilitzats a altres capes. [en línia]

<https://twig.symfony.com/> [Consulta: 30 de maig de 2015]
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