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1.1 Introducció 

 

Actualment, en el món de l’esport, la competitivitat a nivell professional és tant alta que l’ajuda 

de qualsevol eina per millorar el nostre rendiment és important. En els darrers anys, s’ha vist 

que l’ajuda de la tecnologia ha ajudat en moltes especialitats esportives a millorar els resultats 

anteriors. Fins i tot es veu pel carrer, com mp3 o Ipods, objectes d’oci, incorporen accessoris 

extres per mesurar el seu rendiment mentre fan esport i escolten música. En l’esport d’alta 

competició que qualsevol marge de millora, per molt petita que sigui és molt important, on una 

mil·lèsima de segon et porta a un rècord mundial o a una simple victòria. Cal recordar que 

l’ésser humà és molt competitiu i sempre vol millorar i superar-se a ell mateix, dia a dia,  i per 

aconseguir-ho poder tenir un seguiment continu sobre aquells paràmetres que es fan millorar és 

important per treballar sempre amb la màxima eficiència. 

També cal mencionar que a nivell professional es paguen molts diners. No solament en 

competicions oficials es donen premis econòmics per guanyar curses i batent records, tant sigui 

a nivell de campionats nacionals com internacionals, com els Jocs Olímpics, europeus o 

mundials o la tant prestigiosa Golden League d’atletisme. Darrera d’aquestes marques, hi ha 

molts diners invertits i moltes persones involucrades. Aquell atleta que bat records, tindrà 

patrocinadors que li paguen diners per portar els seus productes, tindrà les últimes eines a la 

seva disposició  per millorar els records i això comporta a una forta inversió, sobretot 

econòmica i de tecnologia, per realitzar aquests esforços i ser sempre el primer. 

Amb aquest objectiu es veu com marques esportives mundials com Nike, Adidas o Reebok s’han 

introduït en el mercat tecnològic associant-se amb empreses del sector per construir eines molt 

sofisticades per mesurar el rendiment. Així veiem com Nike s’ha associat amb Apple per 

dissenyar sensors i que aquests es comuniquin amb l’Ipod. En aquests moments ja es pot veure 

com un esportista porta unes sabates Nike amb un sensor implantat en elles i que es comunica 
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amb l’Ipod que guarda totes les dades. I és més, aquestes dades es guarden de tal manera que 

l’atleta les pot llegir d’una manera clara. Tant bé ha sortit aquest experiment que la marca 

esportiva està apostant molt fort per continuar amb aquest projecte.  La sabatilla “intel·ligent” 

de Nike i Apple representa el nou avenç d’una sèrie d’aparells tecnològics al servei de l’esport 

que van des de robes que protegeixen a l’atleta de les caigudes fins a vestits de bany que 

s’ajusten perfectament al cos com guants,  el que els permet completa llibertat de moviments. 

En aquesta línia està, per exemple, el vestit per als esportistes, la principal característica de la 

qual és l’eliminació de la suor impedint que l’atleta es deshidrati. Aquesta vestimenta, no té 

només un disseny aerodinàmic, sinó que està carregat de electròlits. I si de roba es tracta, una 

peça feta amb una tela que es contreu quan la persona realitza moviments bruscs, com caigudes, 

promet cuidar la integritat de l’esportista i dels adults majors. El propòsit és que quan la persona 

experimenta una pèrdua involuntària de control, la tela ofereixi certa resistència i així ajudi a 

evitar lesions, com esquinços, esquinçades o dislocacions. Els canvis han estat impressionants, 

especialment pel que fa a l’alt rendiment. Aquests són exemples del lluny que s’ha arribat en la 

carrera per assolir la glòria. 
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  El naixement del projecte 1.2

 

En l’era dels xips, què seria de l’atleta sense la tecnologia? La informàtica és fonamental per a 

augmentar la capacitat física dels esportistes, una mica del que el públic en general no està molt 

conscient. S’usa per a dissenyar nous models de vestits esportius, calçats i additaments, així com 

per a analitzar els moviments de l’atleta amb la finalitat de millorar el seu rendiment. A això se 

suma la roba “intel·ligent”, que és una combinació de peça de vestir i aplicacions informàtiques 

que milloren les funcions tradicionals de la indumentària i li agreguen noves característiques. 

La marca Reima per exemple ha investigat les possibilitats que brinden aquestes i el resultat és 

Clothing+, una empresa que s’especialitza a desenvolupar i produir tecnologia per a vestir. La 

roba intel·ligent de Clothing+ amida el ritme cardíac de l’usuari, les seves posicions i 

moviments, la temperatura dintre i fora de la peça i els canvis abruptes en el nivell d’humitat, 

entre uns altres. Basant-se en aquests mesuraments, aquest tipus d’accessoris de vestir pot 

prendre decisions per al benestar de qui la vesteix. En el lloc hi ha roba amb fibra òptica, faixes 

per a amidar el ritme cardíac, sistemes de tracking per a nedadors i altres accessoris. En matèria 

tèxtil, la tecnologia d’avui no està lluny de assemblar-se a la ciència ficció d’ahir.  

 

 

Plantejament del problema 

 

Dit això, parlaré una mica de la situació que ens trobem en l’àmbit de l’atletisme, l’esport que 

he tingut de referència per fer el projecte. Ara mateix en el mercat hi ha dues marques que 

destaquen en aquest esport, Suunto i Polar, que fan pulsòmetres molt bons per professionals. 

Cadascun d’ells tenen el seu propi software, amb les seves pròpies variables d’estudi i amb les 

seves pròpies planificacions. Això dificulta la tasca d’un entrenador que ha de portar diferents 
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plans d’entrenament per cada un dels diferents atletes si cadascun porta un pulsòmetre d’una 

marca diferent.  

 

Aquestes dificultats vénen, fonamentalment, per dos grans motius: 

 

• La primera dificultat és que cada marca utilitza les seves pròpies variables. Per exemple 

polar parla de OwnZone, OwnOptimizer u OwnIndex. Aquests noms són propis de la 

pròpia marca i no tenen a priori cap referència a cap variable de rendiment fora del 

món Polar. Cal fer un estudi d’aquestes variables per veure que OwnZone fa referència 

a tres intervals que Polar a determinat per indicar en quin estat et trobes i utilitza la 

variable de temps entre batecs per determinar la zona de cada individu. Aquest temps 

entre batecs en veritat és una referència a nivell mundial per determinar l’estat físic de 

qualsevol esportista, però com podem veure cada marca l’utilitza a la seva manera. Per 

Suunto, en canvi  l’anomena FC(Freqüència Cardíaca). OwnOptimizer és una altra 

variable de Polar que utilitza  en la seva fórmula la freqüència cardíaca i la seva 

variabilitat per determinar el seu valor que te un valor dintre d’un interval entre 1 i 9. 

Aquest valor determina si ja estem recuperats de l’últim esforç o no. Suunto no té una 

variable semblant que determini aquest estat de recuperació. Com aquestes dues 

variables hi ha més que s’han estudiat i com veiem, no totes tenen el mateix significat ni 

es calculen de la mateixa manera, per això és difícil la comparació de variables entre 

marques. 

 

• La segona dificultat és com comparar resultats de variables que no calculen el mateix, si 

que podem dir que farien referència al mateix però els resultats estan interpretats de 

diferents formes. I d’aquesta manera és impossible comparar atletes que utilitzen marques 

de pulsòmetres diferents o fins i tot un mateix atleta que utilitza indiferentment marques 

diferents. 
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Solució 

 

La idea és crear un programa que sigui compatible amb qualsevol tipus de marca de pulsòmetre. 

Això significa interpretar les dades d’entrada i unificar criteris per obtenir un model d’entrada 

on el nostre programa entengui les dades que li donem. Per això és important crear un fitxer 

estàndard d’entrada per que així qualsevol fitxer que introduïm es pugui importar al nostre 

fitxer d’entrada i a continuació treballar amb les seves dades. 

 

Un cop conegudes les dades, podem fer tot el que ens proposem. Guardar les dades en la base de 

dades com està fet ja en un projecte anterior, així com fer les gràfiques o poder mostrar a 

l’usuari les dades de qualsevol fitxer, fer la simulació dels entrenaments o fins i tot fer la 

simulació de diferents atletes en una mateixa cursa. Tot això per fer comparacions, treure 

conclusions i poder millor el rendiment. 
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  Objectius 

 

Com ja hem dit, un dels problemes més importants és que cada marca utilitza les seves pròpies 

fórmules per treure la informació del rendiment de cada usuari.  

Com el que es vol es treballar amb les dades de qualsevol tipus de pulsòmetre, en aquest 

projecte ens ocuparem de proporcionar un programa que permeti la compatibilitat de les dades 

de qualsevol pulsòmetre. Concretament s’han posat les bases d’aquest objectiu proposant un 

estàndard que generarà un fitxer XML que servirà d’entrada per qualsevol tipus de pulsòmetre. 

A més, s’ha treballat amb els fitxer d’un tipus de marca de pulsòmetre que hem parlat abans, els 

pulsòmetres de la marca Suunto.  

 

 

Definició dels objectius 

1.3

 

El nostre objectiu és, per tant, crear un estàndard d’entrada de dades per que qualsevol format 

que ens introdueixi pugui ser compatible amb el nostre programa. A més, proporcionarem a 

l’usuari la possibilitat de veure les dades en un format entenedora per a ells i la opció de veure 

en una simulació com ha anat un entrenament o cursa. 

La metodologia que proposem passa per aconseguir els següents objectius: 

 

1 Crear un estàndard per generar un fitxer XML que servirà d’entrada de dades del nostre 

projecte. 

2 Crear les vistes per mostrar les dades a l’usuari d’una forma senzilla i aclaridora. 

3 Mostrar les dades numèriques dels entrenaments en un format senzill d’identificar 

cadascuna de les dades. 

4 Mostrar la simulació dels entrenaments o curses d’un usuari. 

5 Mostrar la simulació dels entrenaments o curses de diferents usuaris en una sola simulació. 
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2.1   Xml 

 

 

Introducció 

 

XML (eXtensible Markup Language), llenguatge de marques extensible, és un metallenguatge1 

extensible  de etiquetes desarrotjat per World Wide Web Consortium(W3C). És una 

simplificació  i adaptació  del SGML2 i permet definir la gramàtica  de llenguatges específics. 

Per tant, XML és una manera de definir llenguatges per a diferents necessitats.  

                                                

 

L’XML no ha nascut  només  per a la seva aplicació en Internet, sino que es proposa com un 

standard  per a un intercanvi d’informació estructurada entre diferents plataformes. Es pot usar, 

per exemple per bases de dades o per a editors de text. 

 

L’XML és una tecnologia  senzilla  que en té al seu voltant altres que la complementen i la fan 

molt més gran i amb unes possibilitats molt més grans. Té un paper molt important en 

l’actualitat ja que permet la compatibilitat entre sistemes per compartir informació d’una 

manera segura, fiable i fàcil. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Llengüatge usat  per fer referència  a altres llengüatges.  
2 Consisteix en un sistema per la organització  i etiquetat  de documents. La ISO va normalitzat aquest llenguatge 
l’any 1986. 
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Història 

L'XML prové d'un llenguatge inventat per IBM en els anys setanta, anomenat GML (General 

Markup Language), que va sorgir per la necessitat que tenia l'empresa d'emmagatzemar grans 

quantitats d’informació. Aquest llenguatge va agradar a l'ISO3, pel que el 1986 van treballar per 

normalitzar-ho, creant SGML (Estàndard General Markup Language), capaç d’adaptar-se a un 

gran ventall de problemes. A partir d’ells s’han creat altres sistemes per emmagatzemar 

informació. 

L’any 1989 Tim Berners Lee va crear la web, i junt amb ella al llenguatge HTML. Aquest 

llenguatge es va definir en el marc de SGML i va ser per lluny l’aplicació més coneguda d’aquest 

estàndard. Els navegadors web tanmateix sempre han posat poques exigències al codi HTML 

que interpreten i així les pàgines web són caòtiques i no compleixen amb la sintaxi. Aquestes 

pàgines web depenen fortament d'una forma específica de lluitar amb els errors i les 

ambigüitats, el que fa a les pàgines més fràgils i als navegadors més complexos. 

Una altra limitació de SGML és que cada document pertany a un vocabulari fix, establert pel 

DTD. No es poden combinar elements de diferents vocabularis. Així mateix és impossible per a 

un intèrpret (per exemple un navegador) analitzar el document sense tenir coneixement de la 

seva gramàtica (del DTD). Per exemple el navegador sap que al començament d’una etiqueta 

<div> ha de tancar un <p> prèviament obert. Els navegadors van resoldre això incloent lògica ad 

hoc per al HTML, en comptes d’incloure un analitzador genèric. Ambdues opcions de tota 

manera són molt complexes per als navegadors. 

Es va buscar llavors definir un subconjunt del SGML que permeti: 

• Barrejar elements de diferents llenguatges. És a dir, que els llenguatges siguin 

extensibles.  

• La creació d’analitzadors simples, sense cap lògica especial per a cada llenguatge.  

                                                 
3 Organització Internacional d’Estandards. 
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• Començar de zero i posar èmfasi que no s'accepti mai un document amb errors de 

sintaxi.  

Per fer això l'XML deixa de costat moltes característiques de SGML que estava pensat per 

facilitar l’escriptura manual de documents. L'XML en canvi està orientat a fer les coses més 

senzilles per als programes automàtics que necessitin interpretar el document. 

 

Avantatges de l’Xml 

• Comunicació de dades: Si la informació es transfereix en l'XML, qualsevol aplicació 

podria escriure un document de text pla amb les dades que estava manejant en format 

XML i una altra aplicació rebre aquesta informació i treballar amb ella.  

• Migració de dades: Si treballem en format XML seria molt senzill moure dades d'una 

base de dades a una altra.  

• Aplicacions web: Amb l'XML hi ha una sola aplicació que maneja les dades i per a cada 

navegador podem tenir un full d’estil o similar per aplicar-li l'estil adequat.  

 

 

Estructura d’un document XML 

La tecnologia XML busca donar solució al problema d’expressar informació estructurada de la 

manera més abstracta i reutilitzable possible. Que la informació sigui estructurada vol dir que es 

compon de parts ben definides, i que aquestes parts es componen al seu torn d’altres parts. 

Llavors es té un arbre de trossos d’informació. Exemples són un tema musical, que es compon 

de compassos, que estan formats al seu torn amb notes. Aquestes parts es diuen elements, i se les 

assenyala mitjançant etiquetes. 
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Una etiqueta consisteix en una marca feta al document, que assenyala una porció d’aquest com 

un element, un tros d’informació amb un sentit clar i definit. Les etiquetes tenen la forma 

<nom>, on nom és el nom de l’element que s’està assenyalant. 

A continuació es mostra un exemple per entendre l’estructura d’un document XML: 

  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  
-  <libro> 
    <titulo />  
-   <capitulo> 
    <titulo />  
-      <seccion> 
          <titulo />  
       </seccion> 
    </capitulo> 
  </libro> 

 

• Documents XML ben formats: S’anomena documents "ben formats” als documents 

que compleixen amb totes les definicions bàsiques de format i poden, per tant, ser 

analitzats correctament per qualsevol "parser" que compleixi amb la norma. Se separa 

això del concepte de validesa, que implica que no solament el document està ben format 

sinó que també la seva estructura es correspon amb la definida en un document extern 

(expressada com DTD o com XSchema). 

• Els documents han de seguir una estructura estrictament jeràrquica amb el qual 

respecta a les etiquetes que delimiten els seus elements. Una etiqueta ha d’estar 

correctament inclosa en una altra, és a dir, les etiquetes han d’estar correctament 

niades. Els elements amb contingut han d’estar correctament tancats.  

• Els documents XML només permeten un element arrel del qual tots els altres 

siguin part, és a dir, només pot tenir un element inicial.  

 - 26 -



                                                                                                           Simuladors per a corredors(entrenament) 

• Els valors atributs en l'XML sempre han d’estar tancats entre cometes simples o 

dobles. 

• L'XML és sensible a majúscules i minúscules: Existeix un conjunt de caràcters 

cridats espais en blanc (espais, tabuladors, retorns de carro, salts de línia) que els 

processadors XML tracten de forma diferent en el marcat XML.  

• És necessari assignar noms a les estructures, tipus d’elements, entitats, 

elements particulars, etc. En l'XML els noms tenen alguna característica en comú.  

• Les construccions com etiquetes, referències d’entitat i declaracions es 

denominen marques; són parts del document que el processador XML espera 

entendre. La resta del document entre marques són les dades entendibles per les 

persones.  

• Pròleg: Encara que no és obligatori, els documents XML poden començar amb 

unes línies que descriuen la versió l'XML, el tipus de document i altres coses. El 

pròleg conté: 

o Una declaració XML. és la sentència que declara al document com un document 

l'XML.  

o Una declaració de tipus de document. enllaça el document amb el seu DTD, o el 

DTD pot estar inclòs en la pròpia declaració o ambdues coses alhora.  

o Un o més comentaris i instruccions de processament.  

• Elements: Els elements XML poden tenir contingut (més elements, caràcters o 

ambdós), o bé ser elements buits. 

• Atributs: Els elements poden tenir atributs, que són una manera d’incorporar 

característiques o propietats als elements d’un document. 

• Entitats predefinides:Entitats per representar caràcters especials perquè no siguin 

interpretats com marcat en el processador l'XML. 
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• Seccions CDATA:És una construcció en l'XML per especificar dades utilitzant 

qualsevol caràcter sense que s’interpreti com marcat l'XML 

• Comentaris:Comentaris a manera informativa per al programador que han de ser 

ignorats pel processador. 

 

Llista de tecnologies XML 

• Document Type Definition (DTDs): Crear una definició DTD és com crear el nostre 

propi llenguatge de marcat, per a una aplicació específica. La DTD defineix els tipus 

d’elements, atributs i entitats permeses, i pot expressar algunes limitacions per 

combinar-los. Els documents XML que s'ajusten al seu DTD es denominen vàlids. Que 

un document sigui bé format no vol dir que sigui vàlid, un document ben format 

simplement és aquell que respecta l’estructura i sintaxis definides per l’especificació de 

l'XML. Un document ben format pot ser vàlid si compleix les regles d’una DTD 

determinada. 

• Declaracions tipus element: Els elements s’han d’ajustar a un tipus de document 

declarat en una DTD perquè el document sigui considerat com a vàlid. 

• Models de contingut: Un model de contingut és un patró que estableix els 

subelements acceptats, i l’ordre que s’accepten. 

• Declaracions de llista d'atributs: Els atributs s’usen per afegir informació addicional 

als elements d’un document. 

• Tipus d'atributs: 

o Atributs CDATA i NMTOKEN.  

o Atributs enumerats i notacions.  

o Atributs ANEU i IDREF . 
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• Declaració d'entitats: L'XML fa referència a objectes que no han de ser analitzats 

sintàcticament segons les regles XML, mitjançant l’ús d’entitats. Les entitats poden ser: 

o Internes o externes.  

o Analitzades o no analitzades . 

o Generals o paràmetre. 

• XML Schemas (XSD):  Un Schema és una mica similar a un DTD, defineix que 

elements pot contenir un document XML, com són organitzats i que atributs i de què 

tipus poden tenir els seus elements. 

 

Avantatges dels Schemas davant els DTD’s 

• Usen sintaxi de l'XML, al contrari que els DTDs.  

• Permeten especificar els tipus de dades.  

• Són extensibles.  
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2.2 Extended Stylesheet Language(XSL) 

 

El llenguatge de fulla d’estil extensible (eXtensible Stylesheet Language, XSL) és una família de 

llenguatges que permeten descriure com els arxius codificats en xml seran formatejats (per 

mostrar-los) o transformats. Hi ha tres llenguatges en aquesta família: XSL Transformations 

(XSLT), XSL Formatting Objects (XSL-FO) i XML Path Language. 

• XML Document Object Model: L’ús de la tecnologia XML, en ser un estàndard 

internacional i públic, no ens lliga a una plataforma o sistema de desenvolupament 

concret; per això Java i Visual Basic poden ser opcions interessants per desenvolupar 

aplicacions XML. 

• Llenguatge d'enllaç XML (XLINK): XLink és una aplicació XML que intenta superar 

les limitacions que tenen els enllaços d’hipertext a HTML. És una especificació que 

encara està en desenvolupament. 
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2.3 DTD 

 

Sigles de Document Type Definition. La definició de tipus de document (DTD) és una 

descripció d’estructura i sintaxi d’un document XML o SGML. La funció bàsica és la descripció 

del format de dades, per usar un format comú i mantenir la consistència entre tots els 

documents que utilitzin la mateixa DTD. D’aquesta forma, els esmentats documents, poden ser 

validats, coneixen l’estructura dels elements i la descripció de les dades que implica cada 

document, i poden a més compartir la mateixa descripció i forma de validació dins d’un grup de 

treball que usa el mateix tipus d’informació. 

 

Definició 

La DTD és una definició, en un document SGML o l’XML, que especifica restriccions en 

l’estructura i sintaxi del mateix. La DTD es pot incloure dins de l’arxiu del document, però 

normalment s’emmagatzema en un fitxer ASCII de text separat. La sintaxi de les DTDs per a 

SGML i l'XML és similar però no idèntica. 

La definició d’una DTD especifica la sintaxi d'una aplicació de SGML o XML, que pot ser un 

estàndard àmpliament utilitzat com XHTML o una aplicació local. 

 

Què descriu una DTD? 

El DTD o Document Type Definition, com el seu nom indica, serveix per definir la sintaxi de 

les etiquetes i atributs, així com l’estructura del document XML on s’utilitzarà. En un document 

XML, un DTD pot incloure des de restriccions de marcat a referències a un document extern 

amb restriccions de marcat. Hi ha diferents alternatives per tal de referenciar un DTD en un 

document XML: 
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1) Incloure dintre del document una referència al DTD mitjançant la següent sentència: 

<!DOCTYPE temari SYSTEM “http://www.fib.upc.es/temari.dtd”> 

2) Incloure tot el DTD dintre de l’XML al que es vol referenciar, utilitzant la següent sintaxi: 

<!DOCTYPE temari [ declaracions que formen la DTD ]> 

Exemple : 

<!ELEMENT temari (capitol+,bibliografia*)> 

<!ELEMENT capitol (titol,hores,descripcio)> 

<!ELEMENT titol (#PCDATA)> 

<!ELEMENT hores (#PCDATA)> 

<!ELEMENT descripcio (#PCDATA)> 

<!ELEMENT bibliografia (autor, editorial)> 

<!ATTLIST bibliografia titol CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT autor (#PCDATA)> 

<!ELEMENT editorial (#PCDATA)> 

Com es pot veure, el DTD no és XML. La declaració dels elements és bastant intuïtiva: després 

de la clàusula <!ELEMENT> s’ha d’incloure el nom de l’element i a continuació, depenent de 

l’element: 

• Altres elements 

• Text de tipus #PCDATA (seqüència de caràcters) 

• EMPTY, en el cas que sigui buit (etiqueta sense cap contingut, però pot tenir atributs) 

 

Els subelements que es poden definir per a un ELEMENT es poden estructurar de diverses 

maneres:  

- (a,b) Primer apareix l’element a i després el b, en aquest ordre i la seva aparició és 

obligatòria. 

- (a*) L’element a apareix 0 ó més vegades. 
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- (a+) L’element a apareix 1 ó més vegades 

- (a?) L’element a apareix 0 ó 1 vegades 

- (a|b) Només apareix l’element a o l’element b, però no els dos alhora. Tampoc es pot 

donar el cas que no aparegui cap d’ells. 

 

Per la definició dels atributs s’utilitza la declaració <!ATTLIST>  seguida de: 

• El nom de l’element del que estem declarant els atributs 

• El nom de l’atribut 

• Els possibles valors de l’atribut, entre parèntesi i separats pel caràcter | , que significa 

que l’atribut pot tenir un i només un dels valors inclosos entre els parèntesis. Si no hi ha 

valors definits llavors escriurem el següent: 

 - CDATA: per indicar que pot prendre qualsevol valor (és el menys restrictiu) 

- ID : per indicar que el valor que li donem serà únic en tot el document i que es 

podrà referenciar aquest element mitjançant aquest atribut i valor. 

- IDREF : amb aquesta etiqueta indica que fa referència a un atribut ID. 

- NMTOKEN: semblant al CDATA. La principal diferència és que només 

accepta caràcters. 

• De forma opcional es pot posar entre cometes el valor per defecte que pot prendre 

l’atribut. 

• Per últim, si l’atribut és obligatori posarem #REQUIRED, si no ho és s’ha de posar 

#IMPLIED o #FIXED si el valor s’ha de mantenir fix al llarg del document per a tots els 

elements del mateix tipus. 

 

Per finalitzar, només ens falta veure les entitats. Les entitats serveixen per definir nous 

caràcters o seqüències  de caràcters. Per declarar una entitat farem servir la següent sentència: 

 

<!ENTITY FIB "Facultat d’Informàtica de Barcelona"> 
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A partir d’aquest moment cada vegada que vulguem que en el nostre document aparegui 

“Facultat d’Informàtica de Barcelona” serà suficient amb escriure &FIB;. Un exemple d'un fitxer 

XML que fa ús d’aquesta DTD: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE llista_de_persones SYSTEM "exemple.dtd"> 

<llista_de_persones> 

  <persona> 

    <nom>José García</nom> 

    <datanaixement>25/04/1984</datanaixement> 

    <genere>Varón</genere> 

  </persona> 

</llista_de_persones> 

 

 

Limitacions de la DTD 

Un esquema basat en una DTD té bastants limitacions. Una DTD no permet definir elements 

locals que només siguin vàlids dins d'altres elements. Per exemple, si volem tenir un element 

<Manager> que descrigui al gestor d’una companyia o al d’una delegació, i la definició de 

Manager és diferent en cada cas, amb una DTD hauríem de crear els elements 

"CompanyManager" i "DelegationManager" per evitar el conflicte de noms. És a dir, la falta de 

jerarquia en una DTD obliga a introduir una jerarquia a base de guions o punts en l’espai de 

noms ( Namespace). En una DTD és poc flexible la definició d’elements amb contingut mixt, és 

a dir, que incloguin altres elements a més de text. A més no és possible indicar a quin tipus de 

dada (número, data, móneda) ha de correspondre un atribut o el text d’un element. 

La necessitat de superar aquestes limitacions propicia l’aparició d’altres llenguatges d’esquema 

com XML Schema, eines més completes de descripció que són una alternativa a les DTDs. 
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2.4 XML Schema 

 

XML Schema és un llenguatge d'esquema utilitzat per a descriure l’estructura i les restriccions 

dels continguts dels documents l'XML d’una forma molt precisa, més enllà de les normes 

sintàctiques imposades pel propi llenguatge XML. S'aconsegueix així, una percepció del tipus de 

document amb un nivell alt d’abstracció. Va ser desenvolupat pel World Wide Web 

Consortium (W3C4) i va assolir el nivell de recomanació el maig de 2001. 

 

 

Terminologia 

El terme "XML Schema" és utilitzat amb diversos significats dins del mateix context de 

descripció de documents, i és important tenir en compte les següents consideracions: 

• "XML Schema" (Esquema XML) és el nom oficial atorgat a la recomanació del W3C, que 

va elaborar el primer llenguatge d’esquema separat de l'XML (la definició de tipus de 

documents (DTD) forma part de l'XML).  

• És habitual referir-se als esquemes com "XML schema" de forma genèrica, però es 

recomana utilitzar el terme "document esquema" (schema document) o "definició de 

esquema"(schema definition), i reservar "XML Schema" per a la denominació d’aquest 

llenguatge específic.  

• Encara que genèricament s'utilitzi "XML schemas", XSDL (XML Schema Definition 

Language) és el nom tècnic dels llenguatges d’esquema de l'XML com a:  

o Definició de Tipus de Document(DTD) 

o XML Relax, RELAX NG, Schematron, Namespace Routing Language(NRL) 

o SGML, Schema for Object-Oriented XML (SOX) 

                                                 
4 Consorci internacional que produeix estàndards per la World Wide Web. 
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2.5 W3C Schema XML 

El World Wide Web Consortium (W3C) va començar a treballar a XML Schema el 1998. La 

primera versió es va convertir en una recomanació oficial el maig de 2001. Una segona edició 

revisada està disponible des d’octubre de 2004. 

Aquesta recomanació està desenvolupada en tres parts: 

• XML Schema Parte 0 Primer: És una introducció no normativa al llenguatge, que 

proporciona una gran quantitat d’exemples i explicacions detallades per a una primera 

aproximació a XML Schema.  

• XML Schema Parte 1 Structures: És una extensa descripció dels components del 

llenguatge.  

• XML Schema Parte 2 Datatypes: Complementa la Part 1 amb la definició dels tipus 

de dades incorporades a XML Schema i les seves restriccions.  

 

 

 

Components 

XML Schema és un llenguatge d’esquema escrit en l'XML, basat en la gramàtica i pensat per 

proporcionar una major potència expressiva que la DTD, més limitades en la descripció dels 

documents a nivell formal. Disposa d’eines per caracteritzar detalls concrets com a color, forma 

o textures i poder relacionar-los amb característiques més generals. Així aconseguim accedir a 

contingut caracteritzat mitjançant informació de petits detalls. 

Els documents esquema (usualment amb extensió .xsd d'XML Schema Definition (XSD)) es van 

concebre com una alternativa a les DTD, més complexa, intentant superar els seus punts febles i 

 - 36 -



                                                                                                           Simuladors per a corredors(entrenament) 

buscar noves  capacitats a l’hora de definir estructures per a documents XML. La principal 

aportació d'XML Schema és el gran nombre de tipus de dades que incorpora. D’aquesta manera, 

XML Schema augmenta les possibilitats i funcionalitats d’aplicacions de processat de dades, 

incloent tipus de dades complexes com dates, números i strings. 

 

Tipus de components 

Els esquemes es construeixen a partir de diferents tipus de components: 

• Element (element)  

• Atribut (attribute)  

• Tipus simple (simple type)  

• Tipus complex (complex type)  

• Notació (notation)  

• Grup model anomenat (named model group)  

• Grup d'atributs (attribute group)  

• Restricció d’identitat (identity constraint)  

 

Aquests components ofereixen la possibilitat de combinar característiques d'alt o baix nivell: 

• Alt nivell: S’encarreguen d’oferir un significat semàntic del contingut del document. 

Analitzen el contingut i extreuen d’ells un significat. Aquest pot estar predefinit en la 

declaració de l’esquema o es pot extreure de la mateixa estructura.  

• Baix nivell: Són característiques més concretes del document que estan inclosos en els 

diferents camps de l’esquema i s’accedeix a elles de manera directa. Són els que es 

comparen directament amb el criteri de recerca definit i troba paraules concretes en la 

definició dels esquemes.  
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XML Schema supera moltes de les limitacions i debilitats de les DTDs. Va ser dissenyat 

completament al voltant de namespaces i suporta tipus de dades típiques dels llenguatges de 

programació, com també tipus personalitzats simples i complexos. Un esquema es defineix 

pensant en el seu ús final. 

 

Aplicacions 

XML Schema és el llenguatge probablement més utilitzat actualment en els sistemes de 

classificació de dades de qualsevol tipus en un suport electrònic (material digital i audiovisual). 

A més, està inclòs en l’estàndard més conegut i general en aquest camp, el MPEG-7. Els 

esquemes XML permeten definir les restriccions i condicions dels arxius l'XML als que s’associa, 

facilitant l’accés a la informació que contenen, tant des del punt de vista estructural com a 

semàntic. 

Com tots els llenguatges d’esquema de l'XML, XML Schema defineix un conjunt de regles que 

ha de complir un document de l'XML per ser considerat "vàlid" segons l’esquema associat. 

Tanmateix, a diferència de la major part dels altres llenguatges d’esquema, XML Schema aporta 

la possibilitat de recopilar informació d’estructura i contingut per obtenir el model de dades 

utilitzat en l’esquema. 

Aquesta funcionalitat, denominada postSchema-Validation Infoset (PSVI), es realitza després de 

la validació del document, e incrementa els usos del llenguatge en combinació amb altres 

aplicacions o llenguatges. Per exemple, es pot utilitzar per transformar el document en una 

jerarquia d’objectes, als quals es pot accedir a través d’un llenguatge de programació orientada a 

objectes (OOP). 
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Namespaces 

La programació a Schema XML es basa en Namespaces. Podem trobar una analogia entre 

aquests i els anomenats packages a Java. Cada Namespace conté uns elements i atributs que 

estan estretament relacionats amb el Namespace. Així, a l’hora de definir un element o un 

atribut d’un Namespace, sempre es crearà una connexió entre els diferents camps d’aquest. A 

més aquesta forma de treballar ens permet relacionar elements que no són en el mateix 

Namespace. 

Després d’escriure un Schema XML es pot confirmar la correcta realització mitjançant la 

validació d’esquemes l'XML: Validació XML. 

Un exemple de l’estructura d'un document esquema buit seria el següent: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

version="0.1" xml:lang="es"> 

</xsd:schema> 

 

 

Un exemple de definició amb XML Schema seria el següent: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

     <xsd:element name="Llibre"> 

         <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                 <xsd:element name="Títol" type="xsd:string"/> 

                 <xsd:element name="Autors" type="xsd:string" 

maxOccurs="10"/> 

                 <xsd:element name="Editorial" type="xsd:string"/> 

            </xsd:sequence> 

            <xsd:attribute name="preu" type="xsd:double"/> 
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        </xsd:complexType> 

   </xsd:element> 

</xsd:schema> 

 

Podem veure com en ambdós casos s’inicien les declaracions indicant la versió de l'XML que 

s’utilitzarà i la codificació que s'usa. Aquests dos camps són necessaris per poder interpretar 

l’esquema. A més, en la següent línia de codi podem veure com es redirecciona a l’usuari a la 

pàgina que ofereix les pautes de creació d'XML Schema en què es basarà la descripció de 

l’esquema. 

L’element arrel s’anomena "Llibre" i té tres fills (elements niats) i un atribut. Els fills són 

"Titol","Editorial" que han d’aparèixer una vegada i "Autors" que pot aparèixer d’una a deu 

vegades. El fet que estiguin agrupats en una seqüència indica que els elements han d’aparèixer 

en ordre, és a dir, primer el "Titul", després els "Autors" i finalment l'"Editorial". Els tres 

elements són de tipus string. L'atribut de llibre es diu "preu" i és de tipus double. 
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2.6 Validació XML 

 

La validació XML (eXtensible Markup Language) és la comprovació que un document 

en llenguatge XML està ben format i s’ajusta a una estructura definida. Un document 

ben format segueix les regles bàsiques de l'XML establertes per al disseny de 

documents. Un document vàlid a més respecta les normes dictades pel seu DTD 

(definició de tipus de document) o esquema utilitzat. 

 

 

Introducció 

En primer lloc, els documents XML s'han de basar en la sintaxi definida en l’especificació XML 

per ser correctes (documents ben formats). Aquesta sintaxi imposa coses com la coincidència de 

majúscules/minúscules en els noms d’etiqueta, cometes obligatòries per als valors d’atribut, etc. 

Tanmateix, per tenir un control més precís sobre el contingut dels documents és necessari un 

procés d’anàlisi més exhaustiu. 

La validació és la part més important dins d’aquest anàlisi, ja que determina si un document 

creat se cenyeix a les restriccions descrites en l’esquema utilitzat per a la seva construcció. 

Controlar el disseny de documents a través d’esquemes augmenta el seu grau de fiabilitat, 

consistència i precisió, facilitant el seu intercanvi entre aplicacions i usuaris. Quan creguem 

documents l'XML vàlids augmentem la seva funcionalitat i utilitat. 
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Necessitat de validació 

La validació s’encarrega de verificar: 

• La correcció de les dades: Encara que validar contra un esquema no garanteix al 

100% que les dades són correctes, ens permet detectar formats nuls o valors fora de rang 

i per tant incorrectes.  

• La integritat de les dades: En validar, es comprova que tota la informació obligatòria 

està present al document.  

• L’enteniment compartit de les dades: A través de la validació es comprova que 

l’emissor i receptor percebin el document de la mateixa manera, que ho interpretin 

igual.  

L’èxit de la validació dependrà de factors com a: 

• On s’originen els documents: si són fonts confiables o no.  

• Qui els crea: Si són creats per una aplicació automàticament o per un usuari de forma 

manual.   

• Qui els manipula: També és possible introduir errors involuntàriament durant la 

manipulació de les dades i documents.  

• La qualitat de les dades: Si els documents es generen directament d’una base de 

dades d’herència, poden no estar complets o correctes al 100%.  

• El rendiment del processador o aparell que realitzi la validació: El processat no 

és immediat, necessita el seu temps. Si el rendiment és crític, es poden aplicar diverses 

alternatives per reduir el cost computacional com limitar la validació a alguns aspectes, 
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o crear un codi específic per a l’aplicació particular que l’utilitza i s’executi de forma 

més eficaç. 

 

Mètodes de validació 

Existeixen diversos mètodes per validar els documents XML. Els mètodes més usats són la DTD 

d'XML versió 1.0, l'XML Schema de W3C, RELAX NG d'Oasi i Schematron de la Academia 

Sinica Computing Centre. 

• Ús de DTD: La DTD és el format d’esquema natiu (i el més antic) per validar documents 

XML, heretat de SGML. Utilitza una sintaxi no-XML per definir l’estructura o model de 

contingut d’un document XML vàlid: 

1. Defineix tots els elements.  

2. Defineix les relacions entre els diferents elements.  

3. Proporciona informació addicional que pot ser inclosa al document (atributs, entitats, 

notacions).  

4. Aporta comentaris e instruccions per al seu processament i representació dels formats 

de dades.  

5. És el mètode més senzill usat per validar, i per aquesta raó presenta diverses limitacions, 

ja que no suporta noves ampliacions de l'XML i no és capaç de descriure certs aspectes 

formals d'un document a nivell expressiu. 

6. Les DTD poden ser internes o externes a un document XML, o ambdues coses alhora. 

• Ús d'XML Schema: XML Schema és l’evolució de la DTD descrita pel W3C, també cridat 

de forma més informal XSD (XML Schema Definition). És un llenguatge d’esquema més 

complex i més potent, basat en la gramàtica per proporcionar una potència expressiva més 

gran que la DTD. Utilitza sintaxi XML, cosa que li permet especificar de forma més 

detallada un extens sistema de tipus de dades. A diferència de les DTDs, suporta l’extensió 
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del document sense problemes. A l'hora de validar, la utilització de XSD suposa un gran 

consum en recursos i temps a causa de la seva gran especificació i complexitat en la sintaxi 

(esquemes més difícils de llegir i escriure). Després de validar el document amb XML 

Schema, és possible expressar la seva estructura i contingut en termes del model de dades 

usat per l’esquema de validació. Aquesta funcionalitat, coneguda com postSchema-

Validation Infoset (PSVI), es pot utilitzar per transformar el document en una jerarquia 

d’objectes, als quals es pot accedir a través d'un llenguatge de programació orientada a 

objectes (OOP). El model de dades d'XML Schema inclou: 

o El vocabulari (noms d’element i atribut)  

o El contingut model (relacions i estructura)  

o Tipus de dades.  

• Ús de RELAX NG: RELAX NG és també un llenguatge d'esquema basat en la gramàtica, 

molt intuïtiu i més fàcil d’entendre que l'XML Schema. D'allà la seva popularitat. Té un alt 

poder expressiu, per exemple permet validar elements intercalats que poden aparèixer en 

qualsevol ordre. Les aplicacions de definició de documents i validació per a RELAX NG són 

més senzilles que a XML Schema, fent-ho més fàcil d’utilitzar i implementar. També té la 

capacitat d'usar plug-ins de definicions de tipus de dada d'XML Schema, combinant així els 

avantatges d’ambdós llenguatges. RELAX NG s’ha convertit recentment en un estàndard 

ISO com la part 2 de DSDL (Document Schema Definition Language). 

• Ús de Schematron: Schematron, a diferència dels anteriors llenguatges, es basa en 

afirmacions en comptes de la gramàtica. En basar-se en una sèrie de regles, utilitza 

expressions d’accés en lloc de gramaticals per definir el que es permet en un document 

l'XML. Si el document compleix aquestes regles, llavors és vàlid. Aquest mètode de 

validació aporta una gran flexibilitat en la descripció d’estructures relacionals. En canvi, és 

un llenguatge molt limitat a l’hora d’especificar l’estructura bàsica del document, problema 
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que se soluciona combinant Schematron amb altres llenguatges d’esquema. Junt amb 

RELAX NG, Schematron s’està estandarditzant com a part del DSDL d'ISO. 

 

 

Tipus de documents 

1. Document Bé Format: El llenguatge estàndard XML especifica unes normes bàsiques a 

nivell de sintaxi, a complir per tots aquells documents amb intenció de denominar-se 

XML. Les característiques bàsiques exigides són: 

o Incloure una declaració XML com a etiqueta obligatòria: Proporciona fins tres 

informacions clau sobre el document que la conté. 

1. Informació de la versió XML (obligatòria): La versió més utilitzada és 1.0, 

encara que ja està disponible la versió 1.1 de l'XML.  

2. Codificació de caràcters utilitzada (opcional): Fa referència a la manera en la 

qual es representen internament els caràcters, normalment UTF-8 o UTF-16.  

3. Declaració independent (opcional): Indica al processador de l'XML si un 

document és independent (standalone="no) o es basa en informació de fonts 

externes, és a dir, si depèn de declaracions de marca externes com una DTD 

externa (standalone="yes).  

 Exemple: <?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” 

standalone=”no”?> 

o Només existeix un únic element arrel per a cada document : és un sol element en el 

qual tots els altres elements i continguts es troben niats i correctament tancats. Es 

basa en una estructura jeràrquica i la seva funció és la mateixa que l’element arrel 

d’un document HTML.  <HTML> Contenido </HTML>. Ffffffff fff ffff fff fff ff ff ff 

f f f ffffdd                                                    
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o Totes les entitats usades en el seu interior es declaren en la DTD interna. Fff fff fff 

fff 

o Tots els elements, atributs i entitats que utilitzi s’han d’escriure amb una sintaxi 

correcta. No hem d’oblidar que:  

 Tots els elements han d’estar delimitats per una etiqueta inicial i una altra 

final amb el mateix nom. <element></element>  

 Els valors d’atributs en l'XML han d’anar entre cometes simples o dobles.  

 Els elements buits han d’acabar amb ' / ' (autotancament) o afegint una 

etiqueta de final i no hi pot haver etiquetes aïllades.  

 L'XML és sensible a majúscules i minúscules i els nomeni de les etiquetes 

poden ser alfanumèrics, però sempre començant amb una lletra.  

 

Exemple :  

<?xml version="1.0"?> 

<nota> 

<remitent>Miguel</remitent> 

 <destinatari>Jorge</destinatari> 
 
 <títol>Recordatori</títol> 
 
 <missatge>Recolleix-me aquest cap de setmana</missatge> 
 
</nota> 
 

És possible treballar amb documents no associats a cap DTD i que en conseqüència mai no 

podran ser validats. En aquest cas, els documents només hauran d’estar ben formats, encara 

que sempre necessitaran la definició interna de les entitats utilitzades. 

2. Document Vàlid: Són aquells documents que a més d’estar ben formats, compleixen 

les especificacions de la DTD (Document Type Definition), del Schema, o de l’element 
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que el validi, i segueixen les pautes marcades pels seus models de contingut. No hi ha 

esquemes de documents idèntics, per això és difícil concretar les regles que han de 

complir: 

o Per a que un document XML també sigui vàlid, durant el procés de 

validació es comprova: 

1. Quins elements o atributs es permeten en un document del tipus definit 

en l’esquema.  

2. L’estructura dels elements i atributs (elements niats, atributs obligatoris 

o opcionals, etc.)  

3. L’ordre dels elements.  

4. Els valors de les dades d’atributs i elements (segons enumeracions, rangs 

de valors delimitats, tipus de dada correcta (p.ex. format correcte d’una 

data, utilitzar un enter per expressar un número), etc.  

5. La unicitat de valors dins d’un document (pàg. ex. Referències de 

productes que no poden repetir-se).  

 

 

Exemple 

Exemple.xml 

<?xml version="1.0" encoding=”UTF-8” standalone=”no”?> 

<!DOCTYPE nota SYSTEM "NotaInterna.dtd"> 

<nota importancia=”alta”> 

 <remitent>Miquel</remitent> 

 <destinatari>Jordi</destinatari> 

 <titol>Recordatori</titol> 

 <missatge>Recolleix-me aquest cap de setmana</ missatge > 

</nota>  
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NotaInterna.dtd 

<?xml encoding=”UTF-8”?> 

 

<!ELEMENT nota (remitent, destinatari, titol, missatge?)> 

<!ATTLIST nota importancia (alta|normal) normal)> 

<!ELEMENT remitent (#PCDATA)> 

<!ELEMENT destinatari (#PCDATA)> 

<!ELEMENT titol (#PCDATA)> 

<!ELEMENT missatge (#PCDATA)> 
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2.7 Estructura del nostre XML 

 

El fitxer XML que s’ha construït conté tota la informació que  proporciona el fitxer d’entrada en 

format .sdf . Aquest format prové dels pulsòmetres de la marca Suunto. A partir d’aquest fitxer 

s’extreu tota la informació que interessa, per a treballar posteriorment amb ella i poder fer la 

simulació de la carrera o entrenament i treure les conclusions.  

Aquest fitxer XML conté molta informació necessària per construir altres fitxers, com els html 

per visualitzar les dades o els wrl per veure la simulació. Les dades que conté aquest fitxer no 

són definitives, sinó que està subjecte a futurs canvis, o més ben dit, preparat per afegir encara 

molta més informació, ja que la idea d’aquest fitxer és que contingui la màxima informació 

possible.    

A continuació es mostra un exemple de la estructura del fitxer(schema) amb la informació que 

conté(XML) i de quina part del fitxer sdf pertany aquesta informació.  

 

Exemple Schema 

 

Es diferencien tres grans etiquetes que estan senyalitzades amb la fletxa   per facilitar la seva 

búsqueda. Aquestes etiquetes són atleta,dadesEntrenament i dadesEntrenamentHR. 

  

1. Etiqueta atleta. Aquesta etiqueta conté dos etiquetes que són dadesPersonals i 

IntervalsHR. La primera etiqueta conté moltes més on descriu propietats de la 

persona que ha fet l’entrenament. Valors com l’edat,el pes, l’altura, la freqüència 

cardíaca son algunes d’aquestes. La segona engloba etiquetes de tipus intervalHr que 

té la informació sobre el mínim i el màxim Hr de l’individu. 
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2. Etiqueta dadesEntrenament. Te la etiqueta voltes que guarda tota la informació de 

cadascuna de les voltes que s’han realitzat en aquest entrenament. En altres etiquetes 

dona informació de la velocitat, distancia, tipus d’exercici, unitats o dades 

atmosfèriques. 

 

3. Etiqueta dadesEntrenamentHR.  Dóna informació concreta en cada instant. La 

informació de cada instant es guarda en una etiqueta dada i tot el conjunt d’aquestes 

etiquetes formen la etiqueta dadesEntrenamentHR. 

 

Una vegada s’ha comentat molt per damunt que informació ens dóna cada etiqueta, es pot 

observar que per definir una etiqueta es posa el tag xs:element, on es posa el nom en el atribut 

name i per definir el tipus l’atribut type. Si aquest tipus no és un tipus simple com pot ser 

decimal o string, cal definir-lo i això es fa amb el tag xs:complexType, i si aquest tipus és una 

sèrie de nous elements es posa el tag xs:sequence a continuació. Amb aquests conceptes bàsics 

es pot entendre el següent schema, que és el schema del fitxer XML que s’ha creat. El schema 

complet es pot veure en l’apèndix, aquí només es mostra una part per poder entendre i veure en 

un petit exemple el schema dels fitxers XML del projecte: 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<xs:schema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" attributeFormDefault="unqualified" 
elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <xs:element name="entrenament"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element name="atleta"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="dadesPersonals"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="MAXVENTILATION" type="xs:decimal"/> 
                    <xs:element name="MAXOXYGENCONSUMPTION"  type="xs:decimal" /> 
                    <xs:element name="MAXBREATHINGFREQUENCY"  type="xs:decimal" /> 
  
   ....... 
              
      <xs:element name="dadesEntrenament"> 
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          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="voltes"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="dadesVolta"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:sequence> 
                          <xs:element name="id" type="xs:unsignedByte" /> 
                          <xs:element name="tempsIniciVolta" type="xs:string" /> 
                          <xs:element name="tempsParcialVolta"   type="xs:time" /> 
                          <xs:element name="lapType"  type="xs:unsignedByte" /> 
                          <xs:element name="notes" type="xs:string"   /> 
                          <xs:element name="altitudVolta"> 
                            <xs:complexType> 
                              <xs:sequence> 
                                <xs:element name="minima" type="xs:byte"/> 
                                <xs:element name="maxima" type="xs:byte"/> 
                                <xs:element name="ascendentVolta"> 
                                </xs:element> 
                            </xs:complexType> 
                          </xs:element> 
               
   ...................................             

   <xs:element name="dadesEntrenamentHR"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element maxOccurs="unbounded" name="dada"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="alcada" type="xs:byte" /> 
                    <xs:element name="epoc" type="xs:decimal" /> 
                    <xs:element name="fc" type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="peapok" type="xs:decimal" /> 
                    <xs:element name="rr" type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="ventilacio" type="xs:decimal" /> 
                    <xs:element name="VO2" type="xs:decimal" /> 
                    <xs:element name="energia" type="xs:decimal" /> 
                    <xs:element name="RR" type="xs:decimal" /> 
                    <xs:element name="distancia"  type="xs:unsignedShort"/> 
                    <xs:element name="velocitat" type="xs:decimal" /> 
                  </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 

   ............ 

</xs:schema> 
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Exemple XML 

 

Aquí es mostra una petita part d’un exemple d’un fitxer XML. En el apèndix es mostra el 

contingut sencer. 

 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>  
- <entrenament xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
- <atleta> 
- <dadesPersonals> 
  <MAXVENTILATION>145.147430298851</MAXVENTILATION>  
  <MAXOXYGENCONSUMPTION>44.2072981678076</MAXOXYGENCONSUMPTION>   

... 
  </dadesPersonals> 
- <IntervalsHR> 
- <intervalHR> 
  <id>1</id>  
  <minHRinterval>150</minHRinterval>  
  <maxHRinterval>170</maxHRinterval>  
  </intervalHR> 
  </IntervalsHR> 
  </atleta> 
- <dadesEntrenament> 
- <voltes> 
- <dadesVolta> 
  <id>1</id>  
  <tempsIniciVolta>17:41.22</tempsIniciVolta>  
  <tempsParcialVolta>00:12:00</tempsParcialVolta>  
  <lapType>3</lapType>  
  <notes>"</notes>  
- <altitudVolta> 
  <minima>-49</minima>  
  <maxima>-29</maxima>  
- <ascendentVolta> 
  <temps>00:00:00</temps>  
  <distancia>3</distancia>  
  </ascendentVolta> 

... 
  </dadesEntrenament> 
- <dadesEntrenamentHR> 
- <dada> 
  <alcada>-35</alcada>  
  <epoc>0.00831607204232823</epoc>  
  <fc>109</fc>  
  <peapok>0.00831607204232823</peapok>  
  <rr>28</rr>  
  <ventilacio>46.647539620774</ventilacio>  
  <VO2>15.2349521683399</VO2>  
  <energia>5.18772407676901</energia>  
  <RR>2.55752239436743</RR>  
  <distancia>0</distancia>  
  <velocitat>3.6666666666666</velocitat>  
  </dada> 
  </dadesEntrenamentHR> 

... 
  </entrenament> 
  </origenDades> 
  </entrenament> 
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3.1 Estructura del fitxer 

 

Aquest fitxer s’obté quan es descarrega la informació del pulsòmetre Suunto al PC mitjançant 

un programa de la pròpia marca que s’anomena Trainning Suunto. Aquest programa no 

solament descarrega tota la informació que conté el pulsòmetre, sinó que mostra una sèrie de 

gràfiques on es mostra el rendiment de l’atleta durant l’entrenament o cursa, el nivell físic en 

que es troba i futurs entrenaments que cal fer per millorar. 

 

Com ja s’ha comentat abans, tota la informació s’emmagatzema en un fitxer de text, amb 

extensió .sdf. S’ha estudiat el format del fitxer sdf pel model de pulsòmetre T6, que és el model 

de pulsòmetre que s’ha utilitzat com a referència per realitzar el projecte.   

 

La informació que guarda aquest fitxer es pot dividir en tres parts: 

1. Informació general i personal. 

2. Informació física concreta en un instant de l’entrenament. 

3. Dades RR 

 

Amb les dades de la primera part del fitxer es construeix els tags dadesPersonals i intervalsHR 

que formen el tag atleta. Aquesta divisió es caracteritza perquè son assignacions a variables i és 

molt fàcil veure quina informació està donant.  

Aquest bloc comença amb l’identificador [HEADER], i quan s’acaba amb [POINTS], que s’ha 

considerat que és l’identificador de la segona divisió del fitxer. 

 

Aquesta segona divisió es caracteritza pel centenar de línees que hi ha. Diferenciem dos tipus 

de línees: 

• Les línees “T6LOG” 

• I les línees “T6LAP” 
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La informació que proporciona les dues línees son semblants amb la diferència que la primera 

aporta informació en un temps concret de l’entrenament o cursa i la segona es pot dir que és 

un resum que engloba un interval de temps molt més ampli. Aquest interval pot estar 

predefinit o fins i tot fixat per l’usuari. 

 

Les línees T6LOG predominen aquesta part del fitxer on pot haver centenars del seu tipus. 

Com s’ha dit abans, aporta informació de l’estat de l’atleta en un moment donat de la cursa i 

d’aquesta manera es pot veure en quin estat es troba. Cada línea es diferencia de la anterior per 

un interval de temps de dos segons, així que es pot anar veient la seva evolució durant 

l’entrenament.  

 

Pel que respecte a les línees T6LAP, que seran molt poques, no es creu que arribin a la desena. 

Com s’ha comentat, aquest conjunt representa un interval de temps molt més ampli, que pot 

servir per veure com es rendeix en una cursa en franges horàries. 

 

L’etiqueta que posa fi a aquesta part és [CUSTOM1]. 

Per realitzar el projecte, amb tota aquesta informació ja es té suficient, la resta de dades que 

venen a continuació ja no s’han utilitzat, ja que encara que es coneix la informació que 

representen,no es pot interpretar molt bé, ja que per exemple no se sap amb quin valors 

comparar-les(en quin moment de la cursa o a quina distancia es dóna aquests valors)   
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Exemple de fitxer Suunto 3.2 

 

Per la construcció del fitxer XML, primer es necessita saber la estructura model del fitxer sdf, 

fitxer inicial d’on s’agafa tota la informació per traspassar-lo al fitxer XML. 

 

[HEADER] 

FILEVERSION=1 

TYPE=59 

SOURCE=File 

NAME=07.03 / 17:29 

INTERVAL=2 

AVGASC=0 

MAXASC=0 

..................................................... 

LOGTYPE=7 

[POINTS] 

"T6LOG",07.03.2006,17:29.22,-

35,0.00831607204232823,0,109,0.00831607204232823,28,46.647539620774,15.2

349521683399,5.18772407676901,2.55752239436743,0,0,3.66666666666667 

.......................... 

"T6LAP",07.03.2006,17:41.22,720,0.00833333333333333,0,3,"",720,-

45,2670,3.70833333333333,164,155,3,12,2670,3.70833333333333 

[CUSTOM1] 

563 

554 

543 

547 

542 

.................................. 
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4.1 El nostre parser 

 

 

Com transformar el fitxer de Suunto a un fitxer Xml 

 

El fitxer Suunto(sdf) es pot dividir en 3 parts que estan separats per 3 etiquetes. Aquestes 

etiquetes són :  

• [HEADER], 

• [POINTS] i  

• [CUSTOM1] 

 

La majoria de les dades que conté aquesta primera part del fitxer pertany a la etiqueta 

<dadesPersonals> del fitxer XML. Majoritàriament, el nom de les etiquetes de l’XML  

coincideixen amb el nom que el fitxer Suunto ha donat als seus valors numèrics. Així, per 

exemple: 

1. MAXVENTILATION=145.147430298851 en l’XML seria <MAXVENTILATION> 

145.147430298851</MAXVENTILATION> o  

2. PERSONAL_EPOCLEVEL1=21 <PERSONAL_EPOCLEVEL1> 21 

</PERSONAL_EPOCLEVEL1> 

 

 totes elles dintre de la etiqueta <dadesPersonals>. 

 

Dintre de la etiqueta <intervalHR>, es guarda les dades dels camps HRLIMITHIGH=170 i 

HRLIMITLOW=150 amb les etiquetes <minHRinterval> i <maxHRinterval>. Aquesta 

etiqueta(intervalHR), conté tota la informació del tag <IntervalsHR>.  

 

Les etiquetes <dadesPersonals> i <IntervalsHR> són les dues etiquetes que formen part 

de <atleta>. 
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La segona part del fitxer Suunto, com es recorda, són les dades que comprèn l’etiqueta 

[POINTS]. Aquesta part del fitxer conté moltes línees com les que s’han mostrat abans, on es 

diferencia dos tipus: 

 

• "T6LOG",07.03.2006,17:29.28,-

38,0.0373383137895142,0,117,0.0373383137895142,31,57.6399017464072

,18.5899125770965,6.33132526826424,3.10565282600363,0,23,3.8641975

308642 

 

• "T6LAP",07.03.2006,17:41.22,720,0.00833333333333333,0,3,"",720,-

45,2670,3.70833333333333,164,155,3,12,2670,3.70833333333333 

 

 

El primer tipus de línea dóna informació en un moment concret de l’entrenament o de la 

cursa, com pot ser l’altura sobre el nivell del mar en que es troba en aquell moment, la 

freqüència cardíaca o la distancia recorreguda respecte l’interval anterior. En aquest fitxer 

Suunto es pot trobar centenars de línees com aquesta. 

 

Cadascuna d’aquestes línees aporten tota la informació  del tag <dada>. El tag <dada> està 

format per un altre conjunt de tags, com es veu en l’exemple posat abans. Les dades obtingudes 

d’aquests tags és la informació que ens proporciona cada una de les línees. Una línea d’aquest 

tipus és un tag de tipus <dada>. 

 

La informació que dóna aquesta línea separats per comes és, en aquest ordre: la data de 

l’entrenament, l’hora de l’instant, l’alçada sobre el nivell del mar, el peapok, la freqüència 

cardíaca, epoc, rr, la ventilació, VO2, energia, RR, distancia recorreguda i velocitat. Hi ha dos 

valors que tenen el valor 0(zero), en principi són informació que encara no s’han utilitzat però 

que en futures versions possiblement s’utilitzarà. 
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Tot el conjunt de tags <dada> formen un altre tag, el tag <dadesEntrenamentHR>. 

 

Sobre el segon tipus de línea, es troben després de les primeres. Representen un interval de 

temps molt més ampli, ja que representa (teòricament) el temps que triga l’atleta en fer una 

volta o un temps que determina ell interessant per fer els càlculs.  

Aquestes línees s’explicaran amb més detall ja que la informació que porta és més complicada. 

 

Com s’ha dit, cada línea representa una volta i pertany al fitxer XML, per cada línea d’aquest 

tipus hi haurà un tag <dadesVolta>. I tot el conjunt de tags <dadesVolta> formen part d’un 

més global  que és el tag <voltes>.  

 

El tag <dadesVolta> està format per un tag <id> per identificar la volta, el temps d’inici de la 

volta i el temps que triga en fer-la. Aquestes dues dades són tretes del tercer i quart camp de la 

línea. Després també es té un altre camp anomenat <lapType> i <notes> que corresponen a 

les dades que es troben a les posicions 7 i 8 de la línea. 

 

El següent tag és <altitudVolta>, on els tags <minima> i <maxima> sempre tenen el mateix 

valor, recollit dels valors MINALT i MAXALT, que es troben en la primera divisió del fitxer 

sdf que s’ha fet per explicar com s’han agafat les dades. Després vénen els tags 

<ascendentVolta>, <descendentVolta> i <plaVolta>, i tots tres tenen els dos mateix 

tags, <temps> i <distancia>. Els valors de <temps> son recollits de les variables ASCTIME i 

DSCTIME que es troben en la primera part del fitxer sdf i els valors de <distancia> dels camps 

tres i quatre començant per darrera. Els valors del tag <plaVolta> es calculen restant el 

total(penúltima posició) amb els altres dos valors. 
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El tag <velocitatVolta>, amb tres tags, on les dades de <minima> no es troba en el fitxer 

sdf, les de <maxima> es troben en la primera part del fitxer sdf, en la variable MAXSPEED, i 

les de <mitja> es troben en la setena posició començant per darrera. 

 

El tag <distancia> també es treu de la primera divisió del fitxer, de la variable DISTANCE. 

 

El tag <frequenciaCardiaca> també té tres tags. El valor del tag <maxima> i <mitjana> el 

trobem a les posicions tretze i catorze de la línea i el tag <mitjana> no té valor en el fitxer 

sdf. 

 

El valor del tag <kilocalories> es agafat de la variable TOTENERGYCONSUMPTION que 

es troba entre les primeres línees del fitxer sdf. 

 

Després del tag <voltes> que conte molta informació sobre cada una de les voltes que fa 

l’atleta, el següent tag a tractar és <dataEntrenament>. 

Aquest tag porta la informació del dia en que es fa l’exercici, l’hora d’inici i l’hora de 

finalització. Els valors d’aquests tags es troben respectivament en les variables STARTTIME i 

ENDTIME. El dia quan es fa l’exercici està inclòs dintre del valors de les dues variables. 

 

El tag <unitat> dóna  les unitats de les mesures que prenem per la velocitat, altura, distància, 

temps, data, pressió i temperatura. Aquests valors no ho proporciona el fitxer, sinó que ha estat 

investigat per poder mostrar-la en el fitxer XML. 

 

Tag <dadesAtmosferiques>,on els valors de la pressió de l’aire i de la temperatura es 

troben en les variables AVGPRESS i AVGTEMP, en el primer bloc del fitxer. 
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En aquest model de Suunto, l’interval de temps entre dos conjunts de dades és de dos segons 

tal com es pot comprovar entre una línea i l’altre, per això, el valor del tag 

<intervalMostreig> és de 00:00:02 per defecte. No s’ha fet cap operació per esbrinar aquest 

temps perquè en un principi aquesta marca utilitza aquesta diferència en els seus pulsòmetres. 

 

El valor del feeling es troba en la variable FEELING que es troba en la primera part del fitxer 

sdf. 

 

Després es continua amb el tag <altitud>, que conté els tags <minima>, <maxima>, 

<ascendent>, <descendent> i <pla>. Els valors dels dos primers tags es recull de les 

variables MINALT i MAXALT que es troben al principi del fitxer. Els altres dos tenen en comú 

que tenen dos etiquetes, <temps> i <distancia>, els valors dels quals s’agafen de les variables 

MINASCTIME i MAXASCTIME en el cas del temps i la distancia és la suma de les distancies 

de les voltes en cas ascendent i descendent. Els valors del l’últim tag es calcula a partir dels dos 

anteriors. 

 

El càlcul dels valors dels tags <minima>,<maxima> i <mitja> del tag <velocitatLog> és 

directe, ja que els valors es troben en les variables AVGSPEED i MAXSPEED. Succeeix el 

mateix amb el valor de <distancia>, en la variable DISTANCE  i <kilocalories> en la 

variable TOTENERGYCONSUMPTION.  

 

Per ùltim, el tag <frequenciaCardiacaLog> amb els tags <maxima>, <minima>, 

<mitjana>, i <PEAKEPOC> els valors dels quals es troben en les variables MAXHR, MINHR, 

AVGHR i PEAKEPOC .El tag <IntervalsLog> agrupa un conjunt de tags <intervalLog>, 

tantes com voltes s’hagin fet.  En cadascun d’aquests intervals tenim els tags 

<tempsSotaInterval>, <tempsSobreInterval> i <tempsInterval>. En aquest fitxer 
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no es dóna informació sobre aquests valors en cada una de les voltes per això és el mateix valor 

en tots els tags, agafats de les variables  HRBELOWTIME, HRABOVETIME i HRINTIME. 

 

L’últim tag a explicar és <origenDades>. Aquest tag no agafa informació del fitxer sdf sinó 

que és un tag que s’ha posat per afegir informació addicional que no té res a veure amb 

informació física. En aquest tag es vol informar del tipus de pulsòmetre,model i el nom del 

fitxer sdf d’on s’han tret les dades. Aquesta informació ho recullen els tags <marca>, 

<model> i <fitxer> englobats en el tag <pulsometre>. Aquest tag s’escriu al fitxer XML en 

el moment que es crea, és a dir, en el procés de transformació de les dades a XML. 

L’altre tag, <cartografia>, no existeix quan es crea el fitxer XML, sinó que s’escriu quan 

s’associa l’XML amb una cursa, és a dir, amb un fitxer vectorial o raster per muntar el fitxer 

vrml i poder visualitzar la cursa gràficament.  La informació que proporciona aquest tag també 

és fixa, com l’anterior, ja que es treballa sempre amb el mateix tipus de fitxers. El format de 

fitxer és idrisi32, que els diferents nivells del mapa s’obtenen de fitxers vectorials i les altures 

dels fitxers rasters. 

 

Amb això, ja es té fet el fitxer XML, però aquest format no és definitiu, sinó que està subjecte a 

més canvis, sobretot a possibles ampliacions perquè segurament es voldrà que proporcioni 

molta més informació. 
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5.1 Que és un SIG 

 

Un Sistema d’ Informació Geogràfica (SIG o GIS, el seu acrònim en anglès) és una col·lecció 

organitzada de hardware, software, dades geogràfiques i personal, dissenyat per capturar, 

emmagatzemar, manipular, analitzar i desplegar en totes les seves formes la informació 

geogràficament referenciada amb el fi de resoldre problemes complexes de planificació i gestió. 

 

 

Descripció 

El SIG funciona com una base de dades amb informació geogràfica (dades alfanumèrics) que es 

troben associats per un identificador comú als objectes gràfics d’ un mapa digital. D’aquesta 

forma, senyalant un objecte es coneixen els seus atributs e, inversament, preguntant per un 

registre de la base de dades es pot saber la seva localització en la cartografia. 

El Sistema d’Informació Geogràfica separa la informació en diferents capes temàtiques i les 

emmagatzema independentment, permetent treballar amb elles de manera ràpida i senzilla, i 

facilitant al professional la possibilitat de relacionar la informació existent a través de la 

topologia dels objectes, amb el fi de generar una nova que no podríem obtenir d’altre forma. 

 

Tipus d’informació 

Los software SIG pot ser raster o vectorials. El model de SIG raster  es centra en les propietats 

de l’espai més que en la precisió de la localització. Divideix l’espai en cel·les regulars on cada 

una d’elles representa un únic valor. Quant més gran siguin les dimensions de las cel·les 

(resolució) menor es la precisió o detall en la representació de l’espai geogràfic. En el cas del 

model de SIG vectorial, l’interés de las representacions es centra en la precisió de localització 
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dels elements sobre l’espai. Per modelar digitalment les entitats del món real s’utilitzen tres 

objectes espacials: el punt, la línea i el polígon. 

Els SIG vectorials son més populars en el mercat. No obstant, los SIG raster son molt utilitzats 

en estudis mediambientals on es requereix una precisió espacial més gran (contaminació 

atmosfèrica, localització de especies marines, anàlisis geològics, etc.) 

 

Funcions de un SIG 

Les principals qüestions que poden resoldre un Sistema d’Informació Geogràfica són: 

1. Localització: preguntar per les característiques d’un lloc concret.  

2. Condició: el compliment o no d’unes condicions impostes al sistema.  

3. Tendència: comparació entre situacions temporals o espacials distintes d’alguna 

característica.  

4. Rutes: càlcul de rutes òptimes entre dos o més punts.  

5. Pautes: detecció de pautes espacials.  

 

Llistat  de software SIG 

• Software no libre comercial: ArcGIS (ArcView, ArcInfo), Mapinfo, Maptitude, 

Geomedia, Geoconcept, GenaMap, Autodesk Map, MicroStation Geographics, Bentley 

PowerMap, GeoWeb Publisher, SmallWorld, Manifold, Idrisi, MapPoint, TatukGIS, 

TNT mips, MiraMón.  

• Software lliure: GRASS GIS, JUMP, MapServer, Quantum GIS, gvSIG, SAGA GIS, 

MapWindow GIS, Kosmo.  

• Software no lliure freeware: Spring, FGIS  
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5.2 Fitxer raster 

 

Una imatge rasteritzada, també anomenada bitmap, és una estructura o fitxer de dades que 

representen generalment una reixeta rectangular de píxels o punts de color, denominada raster, 

en un monitor d’ordinador, paper u altre dispositiu de representació. El color de cada píxel està 

definit individualment; per exemple, una imatge en un espai de color RGB, es guardaria el valor 

de color de cada píxel en tres bytes: un pel verd,un altre  pel blau,  i un altre pel vermell. 

Els gràfics rasterizats es distingeixen dels gràfics vectorials en que aquests últims representen 

una imatge a través de l’ús d’objectes geomètrics com corbes i polígons, no del simple magatzem 

del color de cada píxel. 
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5.3 Fitxer vectorial 

 

Els gràfics vectorials o modelatge geomètric són els que es representen als gràfics per ordinador 

per mitjà de "traços", és a dir, per primitives geomètriques com punts, línies, corbes o polígons. 

En contrast, es troben els gràfics formats per una retícula de píxels com els bitmaps, també 

anomenats gràfics rasteritzats. 

Als gràfics vectorials la imatge es genera com a descripció de traços. Per exemple, per crear un 

segment de línia recta s’indica: el seu punt inicial (x1,y1), el seu punt final (x2,y2), la seva grossor, 

color, etc. En canvi, en una imatge bitmap, aquesta mateixa línia estaria formada per un 

número determinat de punts (píxels) de color contigus. 

Al contrari que un bitmap, una imatge vectorial pot ser escalada, rotada o deformada, sense que 

això perjudiqui en la seva qualitat. Normalment un conjunt de traços es pot agrupar, formant 

objectes, i crear formes més complexes que permeten l’ús de corbes de Bézier, degradats de 

color, etc. En alguns formats, com el SWF, les imatges vectorials poden animar-se molt 

fàcilment sense que això suposi un augment excessiu en la mida del fitxer, al contrari dels 

bitmaps. 
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Formats vectorials 

• PostScript  

• SVG  

• SWF (Flaix)  

• WMF (Windows MetaFiles)  

• .AI (Illustrator)  

• .CDR (Corel Draw)  

• .FH9, .FH10, .FH11, etc. (Freehand)  

• DXF: Format d’intercanvi d'Autocad  

• IGES  

• HPGL: (HP Graphic Language), Un estàndard de facto per als traçadors gràfics (Plotter).  

 

Avantatges i desavantatges 

Avantatges 

• En moltes ocasions requereixen menor espai en disc que un bitmap, encara que depèn 

molt de la imatge i de la qualitat que es desitgi. Les imatges formades per colors plans o 

degradats senzills són més factibles en cas de ser vectoritzades. A menor informació per 

crear la imatge, menor serà la mida del fitxer. Dues imatges amb dimensions de 

presentació diferents però amb la mateixa informació vectorial, ocuparan el mateix 

espai en disc.  

• Alguns formats permeten animació. Està es realitza de forma senzilla mitjançant 

operacions bàsiques com a translació o rotació i no requereix una gran provisió de 

dades.  

• No perden qualitat en ser escalats, rotats o deformats. Certament, es pot fer zoom sobre 

una imatge vectorial de forma il·limitada.  
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Desavantatges 

• No són aptes per mostrar fotografies o imatges complexes, encara que alguns formats 

admeten una composició mixta (vector + imatge bitmap).  

• Han de ser processats, és a dir, l’ordinador ha de computar totes les dades per formar la 

imatge final. Si hi ha massa dades es pot alentir la presentació de la imatge, fins i tot en 

imatges petites.  
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5.4 El nostre fitxer raster i vectorial 

 

A continuació es mostra un exemple del contingut dels fitxers rasters i vectorials amb els que 

es treballa. Aquests fitxers contenen molta informació, i per tant, per no saturar aquest 

document amb tanta informació, es mostra solament una petita part que serà suficient per 

comprendre com és el format dels fitxers. 

 

 

Fitxer raster 5.4.1

 

Aquest fitxer ve acompanyat amb un altre fitxer que aporta informació addicional. Aquest 

fitxer és de tipus .doc. En el fitxer raster(.img), les dades que dóna representen les altures dels 

punts del mapa que representa. El fitxer .doc doncs dóna informació del número de files i 

columnes que composen el gràfic, les unitats de mesures i els punts mínims i màxims del fitxer 

entre altres informacions. 

 

Exemple 

Fitxer raster 

286.5 

277.7 

270.8 

264.7 

257.6 

246.8 

237.9 

228.7 

216.6 

206.5 

201.7 

Fitxer .doc 

file title  : D:\NLSU2\Gea4D\Projectes\Cursa Collserola\ 

Cursa Collserola 

data type   : real 

file type   : ascii 

columns     : 161 

rows        : 227 

ref.system  : plane 

ref.units   : m 

unit dist.  : 15 

min. X      : 424053 

max. X      : 428850 
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204.8 

208.1 

217.9 

230.0 

240.2 

 

min. Y      : 4581654 

max. Y      : 4588416 

pos 'n error: unknown 

resolution  : 30 

min. value  : 27.9 

max. value  : 511.4 

Value units : unspecified 

Value Error : unknown 

flag Value  : none 

flag def 'n : none 

legend cats : 0 

 

 

 
Il·lustració 1: Representació Raster 

 

 

Fitxer vectorial 5.4.2

 

Igual  que amb el fitxer raster, aquest fitxer ve acompanyat d’un altre fitxer amb extensió .dvc 

que conté informació similar al .doc del fitxer raster. Cal explicar com a detall dels fitxers 

vectorials, que quan ve un seguit de punts del mapa ho indica posant un identificador seguit 

del número de punts que el formen. Aquest conjunt de punts poden representar un punt, una 

línea o un polígon. 
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Exemple 

Fitxer vectorial 

12 10 

425380 4581717 

425368 4581720 

425332 4581711 

425281 4581692 

425182 4581669 

425091 4581654 

425087 4581656 

425087 4581659 

425082 4581661 

425053 4581695 

5  7 

24430 4582533 

424459 4582556 

424477 4582570 

424632 4582633 

424727 4582549 

424729 4582460 

424760 4582446 

Fitxer .dvc 

file title  : Conversion from BinariToIDRISI 

id type     : integer 

columns     : 20 

rows        : 10 

file type   : ascii 

object type : line 

ref. system : plane 

ref. units  : ft 

unit dist.  : 200 

min. X      : 424053 

max. X      : 428850 

min. Y      : 4581654 

max. Y      : 4588416 

pos'n error : unknown 

resolution  : unknown 
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6.1 Realitat Virtual 

 

Realitat virtual és un sistema o interfície informàtic que genera entorns sintètics en temps real, 

representació de les coses a través de mitjans electrònics o representacions de la realitat, una 

realitat il·lusòria, ja que es tracta d’una realitat perceptiva sense suport objectiu, ja que existeix 

solament dintre de l’ordinador. Per això, pot afirmar-se que la realitat virtual és una pseudo-

realitat alternativa, perceptivament parlant. 

La virtualitat estableix una nova forma de relació entre l’ús de les coordenades d’espai i de 

temps, supera las barreres espai-temporals i configura un entorn en el que la informació i la 

comunicació es mostren accessibles des de perspectives fins ara desconegudes almenys en quant 

al  seu volum i possibilitats. 

La realitat virtual pot ser de dos tipus, immersiva i no immersiva : 

• Els mètodes immersius de realitat virtual amb freqüència estan relacionats a un ambient 

tridimensional creat per un ordinador, el qual es manipula a través de cascos, guants o 

altres dispositius que capturen la posició i rotació de diferents parts del cos humà.  

 

• La realitat virtual no immersiva utilitza medis com el que actualment ens ofereix 

Internet, on podem interactuar en temps real amb diferents persones en espais i 

ambients que en realitat no existeixen sense la necessitat de dispositius addicionals  a 

l’ordinador. 

 

Actualment Internet ens proveeix amb mitjans per reunir-nos amb diferents persones en el 

mateix espai virtual. En aquest sentit Internet tendeix a ser un mecanisme de telepresència. 

Aquest mitjà ens brinda amb espais o realitats que físicament no existeix però que en canvi 
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formen part de les nostres formes de vida. És a través d’Internet com neix VRML, que és un 

estàndard per la creació de móns virtuals no immersius.  

VRML és un acrònim de Virtual Reality Modeling Language (Llenguatge per Modelat de 

Realitat Virtual). Tècnicament parlant, VRML no és un llenguatge per programar realitat 

virtual immersiva ni tampoc un llenguatge de modelat. La realitat virtual immersiva implica 

una experiència tridimensional immersiva i dispositius externs com cascos o guants digitals per 

aconseguir capturar altres sentits diferents a l’oïda i a la vista. VRML no requereix una 

immersió sensorial total. VRML proporciona un conjunt bàsic de primitives per al modelatge 

geomètric tridimensional i té la capacitat de donar comportament als objectes y assignar 

diferents animacions que poden ser activades per events generats por diferents usuaris. 

 

 

 

  VRML 

 

6.2
 

VRML és un llenguatge per modelar mons virtuals en 3D. El Virtual Reality Modeling 

Language és un llenguatge de modelat de mons virtuals en tres dimensions. Igual que el HTML 

serveix per maquetar pàgines web, VRML serveix per crear mons en tres dimensions als que 

s’accedeix utilitzant el navegador, igual que si es visités una pàgina web qualsevol, amb 

l’excepció que les visites no es limiten a veure un simple text i fotografies, sinó que permet 

veure tot tipus d’objectes i construccions en 3D per on passejar o interactuar. 
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6.3
 

  Materials necessaris 

 

Els materials necessaris per començar amb VRML són pocs, i possiblement ja es té, sense saber-

ho, tots els ingredients per introduir-se en l’edició de mons virtuals. Aquests són:  

• Un editor de text senzill: El Block de notes és ideal. També valdrà qualsevol editor en 

mode ASCII. També es pot utilitzar editors especialitzats com el VRML PAD.  

• Un visualitzador VRML: Per veure els resultats, que s’instal·la en el navegador com 

qualsevol altre plug-in. Possiblement el navegador ja estigui preparat per veure els 

mons en VRML, si no es així, es té que instal·lar. Un visualitzador molt conegut és el 

Cosmo Player o el Cortona.  
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 Exemple 

 

Exemple gràfic amb el cosmoPlayer 

 

 

 

 

Exemple de codi Vrml 

6.4
 

#VRML V2.0 utf8 

#esfera roja 

Shape { 

 appearance Appearance { 

  material Material { 

   diffuseColor 0 1 1   #cyan  

   transparency 0.5 #media transparencia 

  } 

 } 

 geometry Cylinder { } 

 } 
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 El nostre fitxer Vrml 

 

Una vegada conegut el llenguatge de representació gràfica i vist un petit exemple del seu codi, 

es mostrarà un fitxer tipus del que és el fitxer vrml que es genera per veure la simulació d’un 

entrenament o carrera feta per un atleta. Es recorda que per veure aquesta simulació, s’ha tingut 

que generar un fitxer xml amb la informació de la cursa, i s’ha de tenir els fitxers de la ruta per 

on el corredor ha estat corrent. Un cop explicat aquests conceptes, quan s’indica que es vol 

veure una simulació d’un fitxer, el fitxer generat tindrà un contingut semblant al que es mostra 

en el apèndix. 

6.5
 

 

Ara s’explicarà una mica que representa cada part del codi: 

 

La part del codi comprés entre el codi  geometry DEF Cursa_Collserola ElevationGrid 

representen les altures del mapa. Aquestes altures es coneixen a partir de les dades que es 

recullen del fitxer raster(.img). Totes les dades d’aquest fitxer es copien en aquesta part del 

fitxer per tenir tots els punts del mapa ben definits. 

 

El codi color DEF _RutaColor  Color  serveix per definir el color del grid, és a dir, del 

terra, en aquest cas s’ha escollit el color blanc. 

 

El codi ViewPoint representa tots els punts de vista que es té disponibles per veure des de 

diferents llocs la simulació. Punts com el nord, l’est, l’oest o el sud són uns quants dels punts de 

vista disponibles. 

 

El codi que implementen  DEF boto1 Transform i  DEF boto2 Transform representen els 

dos botons verds que es poden veure des de dos punts de vista diferents. Aquests dos botons 

serveixen per què clicant al botó comenci la simulació,dit d’altra manera, es comenci a moure 

els objectes que representen els atletes. 
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DEF coche-Touch-sensor TouchSensor defineix el sensor dels atletes. Això fa que quan 

es clica sobre un dels atletes, aquest començarà a moure’s. Dintre d’aquest codi es defineix el 

temps i la posició on es trobarà l’atleta en la simulació. Així, DEF coche-Intrp-position 

PositionInterpolator , amb els valor de key i keyValue, es defineix. Key representa el 

moment de la simulació i keyValue el lloc on es troba en el moment que representa la key. El 

mateix significat té amb el codi DEF coche-Intrp-rotation OrientationInterpolator  

però referit a l’orientació de l’atleta( cap a on estarà ‘mirant’ ). 

 

Route implementa la interacció del mouse amb l’objecte. Això vol dir que, quan es clica sobre 

els objectes que representen als atletes, aquests es començaran a moure. 

geometry IndexedLineSet dibuixa la línea per on passarà l’atleta, és el recorregut de la 

carrera. 
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HTML 
 

L’HTML, acrònim anglès de HyperText Markup Language (llenguatge de marques 

hipertextuals), llenguatge de marcació dissenyat per estructurar texts i presentar-los en forma 

d’hipertext, que és el format estàndard de les pàgines web. Gràcies a Internet i als navegadors 

del tipus Internet Explorer, Opera, Firefox o Netscape, l’HTML s’ha convertit en un dels 

formats més populars que existeixen per a la construcció de documents i també dels més fàcils 

d’aprendre. 

HTML és una aplicació de SGML conforme a l’estàndard internacional ISO 8879. XHTML és 

una reformulació de HTML 4 com a aplicació XML 1.0, i que suposa la base per a l’evolució 

estable d’aquest llenguatge. A més XHTML permet la compatibilitat amb els agents d’usuari que 

ja admetien HTML 4 seguint un conjunt de regles. 

 

Algunes etiquetes bàsiques de HTML 

7.1

Les etiquetes bàsiques d’HTML, d’obligada presència a tot document són: 

• <HTML>: És l’etiqueta que defineix l'inici del document html, li indica al navegador 

que tot el que ve a continuació l’ha de tractar com una sèrie de codis html.  

• <HEAD>: Defineix la capçalera del document html, aquesta capçalera sol contenir 

informació sobre el document que no es mostra directament al navegador. Com per 

exemple el títol de la finestra del seu navegador. Dins de la capçalera <HEAD> podem 

trobar:  

o <TITLE>: Defineix el títol de la pàgina. En general, el títol apareix a la barra de 

títol a sobre de la finestra  
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o <LINK>: per definir algunes característiques avançades, com per exemple els 

fulls d'esti5l usats per al disseny de la pàgina, exemple :<link rel="stylesheet" 

href="/style.css" type="text/css">  

• <BODY>: Defineix el contingut principal o cos del document, aquest és la part del 

document html que es mostra al navegador, dins d’aquesta etiqueta poden definir-se 

propietats comunes a tota la pàgina, com a color de fons i marges. Dins del cos <BODY> 

es poden trobar nombrosíssimes etiquetes. A continuació se n’indiquen algunes a tall 

d’exemple:  

o <H1>, <H2>,... <H6>: encapçalaments o títols del document en diferents mides 

de font  

o <P>: paràgraf nou  

o <BR>: salt de línia forçat  

o <TABLE>: començament d’una taula (les files s’identifiquen amb <TR> i les 

cel·les dins de les files amb <TD>)  

o <A>: indica l’existència d’un hipervincle o enllaç, dins o fora la pàgina web. S’ha 

de definir el paràmetre de passada per mitjà de l’atribut href (exemple: <a 

href="http://www.google.com">Google</a> es representa com Google)  

o <DIV>: començament d’una àrea especial a la pàgina  

o <IMG>: indica l’existència d’una imatge per mostrar-se al navegador  

o <font color="#rrggbb">: Color del text, representat per un codi hexadecimal. 

"rr"=Red, "gg"=Green, "bb"=Blue. Cada parell pot variar entre 00 (més fosc) a 

FF(más clar).  

o <LI><OL><UL>:És un dels més utilitzats per al maneig de llistes. 

                                                 
5 Conjunt d’instruccions , de vegades en forma d'arxiu annex, que s'associen als arxius de text i s'ocupen dels aspectes 
de format i de presentació dels continguts: tipus, font i grandària de lletres, justificació del text, colors i fons, etc. Les 
fulles d'estil permeten alliberar la composició del text dels aspectes visuals i afavoreixen que s'estructuri i anoti 
mitjançant codis que permeten un tractament més eficaç dels continguts. 
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- Cada etiqueta s’ha de tancar tal qual es va obrir però amb un petit canvi: un " / " tal com 

es mostra en el següent exemple: 

• <script> </script>  

 

Nocions bàsiques de HTML 

El llenguatge HTML pot ser creat i editat amb qualsevol editor de texts bàsic, com pot ser Gedit, 

el Bloc de Notes de Windows (o Notepad), o qualsevol altre editor que admeti text sense format 

com GNU Emacs, Microsoft Wordpad, TextPad, Vim etc. 

Existeixen a més, altres programes per a la realització de llocs Web o edició de codi HTML, com 

per exemple Microsoft FrontPage, el qual té un format bàsic semblant a la resta dels programes 

de l'Office. També existeix el famós programari de Macromedia (que va adquirir l’empresa 

Adobe) anomenat Dreamweaver, sent un dels més utilitzats en l’àmbit de disseny i programació 

Web. Aquests programes se’ls coneix com editors WYSIWYG o What You See Is What You 

Get (en català: "el que veus és el que obtens"). Això significa que són editors que van mostrant 

el resultat del que s’està editant en temps real a mesura que es va desenvolupant el document. 

Ara bé, això no significa una manera diferent de realitzar llocs web, sinó que una forma més 

simple ja que aquests programes, a més de tenir l’opció de treballar amb la vista preliminar, té la 

seva pròpia secció HTML la qual va generant tot el codi a mesura que es va treballant. 

Combinar aquests dos mètodes resulta molt interessant, ja que d’alguna manera s’ajuda entre si. 

Per exemple; si estic editant tot a HTML i de sobte s’oblida algun codi o etiqueta, simplement 

em dirigeixo a l’editor visual o WYSIWYG i continu allà l’edició, o viceversa, ja que hi ha casos 

en els quals surt més ràpid i fàcil escriure directament el codi d’alguna característica que es 

vulgui que ell se l’adhereixi al lloc, que buscar l’opció en el programa mateix. 
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HTML utilitza etiquetes o marques, que consisteixen en breus instruccions de començament i 

final, mitjançant les quals es determinen la forma en la qual ha d’aparèixer al seu navegador el 

text, així com també les imatges i els altres elements, a la pantalla de l’ordinador. 

Tota etiqueta s’identifica perquè està tancada entre els signes menor que i major que (< >), i 

algunes tenen atributs que poden prendre algun valor. En general les etiquetes s’aplicaran de 

dues formes especials: 

• S’obren i es tanquen, com per exemple: < b>negreta</b > que es veuria al seu navegador 

com a negreta.  

• No poden obrir-se i tancar-se, com <hr> que es veuria al seu navegador com una línia 

horitzontal.  

• Altres que poden obrir-se i tancar-se, com per exemple <p>.  

• Les etiquetes bàsiques o mínimes són:  

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  
 <html lang="es"> 
   <head> 
     <title>Ejemplo</title> 
   </head> 
   <body> 
     <p>ejemplo</p> 
   </body> 
 </html> 
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7.2 XHTML 
 

XHTML és el successor de HTML. És per això que molts ho consideren la "versió actual" del 

HTML, però és una recomanació a part i alhora paral·lela; la W3C continua recomanant l’ús de 

XHTML 1.1, XHTML 1.0, i HTML 4.01 per publicar en la web. 

La necessitat d’una versió més estricta de HTML es va sentir principalment perquè el contingut 

de la World Wide Web ara pot visualitzar-se des de nombrosos dispositius (com mòbils) a part 

dels ordinadors tradicionals, on no poden dedicar-se recursos suplementaris per afrontar la 

complexitat afegida de la sintaxi del HTML. 

La majoria de les versions recents dels navegadors web més populars suporten XHTML 

adequadament, però algunes versions més antigues sol poden llegir el XHTML com si es tractés 

de HTML. Així mateix gairebé tots els navegadors que són compatibles amb XHTML també 

llegeixen HTML correctament. Alguns argumenten que aquesta compatibilitat alenteix el canvi 

de HTML a XHTML. L’octubre de 2005 aproximadament el 10% dels internautes utilitzaven un 

navegador compatible amb l’estàndard XHTML [1]. L'Internet Explorer de Microsoft és 

incompatible amb XHTML, malgrat que aquesta empresa sigui membre de la W3C. Per tant, 

gran part dels autors de llocs web es veuen forçats a elegir entre l’escriptura de documents 

vàlids, respectuosos amb els estàndards o oferir contingut que es visualitzi correctament a la 

major part dels navegadors. 

Una característica especialment útil del XHTML és que es poden incorporar elements de 

diferents espais de noms XML (com MathML i Scalable Vector Graphics). 

Els canvis de HTML a la primera generació de XHTML (és a dir, XHTML 1.x) són menors ja 

que, principalment, estan destinats a aconseguir la conformitat amb l'XML. El canvi més 

important és el requisit que el document estigui ben format i que totes les etiquetes estiguin 

explícitament tancades, com es requereix en l'XML. Com les etiquetes en l'XML distingeixen 
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entre majúscules i minúscules (casi-sensitive), la recomanació XHTML ha definit tots els noms 

d’etiqueta en minúscules. Que està en contrast directe amb les tradicions esteses en el temps de 

HTML 2.0, quan molta gent preferia les majúscules per a aquests casos, normalment per mostrar 

més fàcilment el contrast d’aquestes amb el contingut. En XHTML, els valors dels atributs s’han 

d’encloure entre cometes ('simples' o "dobles", és indiferent). Al contrari ocorria en SGML i per 

conseqüència a HTML, on les cometes podien ometre's en alguns casos. Tots els elements han 

de ser tancats explícitament, incloent elements buits com poden ser img o br. Això pot fer-se 

afegint una barra a l'etiqueta: <img /> y <br />. La minimització d’atributs (com <option 

selected>) està també prohibida, ja que l’atribut "selected" no conté cap valor explícit; en lloc 

d’això, s’usa <option selected="selected">. Hi ha més diferències detallades en la recomanació 

XHTML 1.0 de la W3C. 

 

Avantatges 

Els principals avantatges del XHTML sobre altres formats són: 

• Compatibilitat parcial amb navegadors antics: la informació es visualitza, encara que 

sense format. Es pot apuntar que el XHTML 1.0 va ser dissenyat expressament per ser 

mostrat en navegadors que suporten HTML de base.  

• Un mateix document pot adoptar dissenys radicalment diferents en diferents 

dispositius, podent fins i tot escollir-se entre diversos dissenys per a un mateix mitjà.  

• Facilitat d’edició directa del codi i de manteniment.  

• Format obert, compatible amb els nous estàndards que actualment està desenvolupant 

el W3C com a recomanació per a futurs agents d’usuari o navegadors.  

• Els documents escrits conforme a XHTML 1.0 poden potencialment presentar millor 

rendiment a les actuals eines web que aquells escrits conforme a HTML 
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Inconvenients 

• Alguns navegadors antics no són totalment compatibles amb els estàndards, la qual cosa 

fa que les pàgines no sempre es mostrin correctament. Això cada vegada és menys 

problemàtic, en anar caient en desús.  

• Moltes eines de disseny web encara no produeixen codi XHTML correcte.  

 

 

Diferències entre HTML i  XHTML 

La següent llista mostra algunes regles de XHTML 1.0 que el diferencia de HTML 4.01. Moltes 

d’aquestes diferències vénen amb el canvi de ser una aplicació SGML a ser una aplicació del més 

estricte XML: 

• Els elements buits s'han de tancar sempre:  

o Incorrecte: <br>  

o Correcte: <br></br> o <br/> o <br />  

• Els elements no buits també s’han de tancar sempre:  

o Incorrecte: <p>Primer paràgraf<p>Segon paràgraf 

o Correcte: <p>Primer paràgraf </p><p>Segon paràgraf </p>  

• Els elements niats han de tenir un correcte ordre d’obertura/tancament (el que s’obre 

últim, s’ha de tancar primer).  

o Incorrecte: <em><strong>Text</em></strong>  

o Correcte: <em><strong> Text </strong></em>  

• Sempre s’ha d’especificar un text alternatiu per a imatges (atribut "alt" per a l’etiqueta 

"img").  
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o Incorrecte: <img src="http://raco.fib.upc.es/imatges/fib.jpg" />  

o Correcte: <img src=" http://raco.fib.upc.es/imatges/fib.jpg" alt="Logo: FIB, 

Facultat Informàtica de Barcelona" />  

• Inserir elements de bloc dins d’elements de línia.  

o Incorrecte: <em><h2>Títol</h2></em>  

o Correcte: <h2><em>Títol</em></h2>  

• Els valors dels atributs han d'anar sempre enclosos entre cometes (simples o dobles).  

o Incorrecte: <td rowspan=3>  

o Correcte: <td rowspan="3">  o Correcte: <td rowspan='3'>  

• El símbol & (àmpersand) ha de ser usat únicament com a part d’una entitat.  

o Incorrecte: Cars & houses  

o Correcte: Cars &amp; houses  

o Incorrecte: <a 

src="http://www.domname.com/index.php?id=1&cat=2">Category </a>  

o Correcte: <a 

src="http://www.domname.com/index.php?id=1&amp;cat=2">Category 2</a>  

• Els noms d’elements i atributs han d’anar en minúscules.  

o Incorrecte: <A HREF="http://www.domname.com">Domname</A>  

o Correcte: <a href="http://www.domname.com">Domname</a>  

• No està permesa la minimització d’atributs (s’usa el nom de l’atribut com a valor).  

o Incorrecte: <textarea readonly>Solo-lectura</textarea>  

o Correcte: <textarea readonly="readonly">Solo-lectura</textarea>  

• Els atributs desaprovats a HTML 4.01 no formen part de XHTML.  

o Incorrecte: <font color="#0000FF">Blue text</font>  

o Correcte: <span style="color: #0000FF;">Blue text</span>  
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7.3   W3C 

El World Wide Web Consortium, W3C abreujat, és un consorci internacional que produeix 

estàndards per a la World Wide Web (o Teranyina Mundial). Està dirigida per Tim Berners-

Lee, el creador original d'URL6 (Uniform Resource Locator), HTTP (HyperText Transfer 

Protocol) i HTML, que són les principals tecnologies sobre les quals es basa la Web. 

Un estàndard passa pels següents estats : 

• Working Draft (Esborrador de treball)  

• Last Call (Última convocatòria)  

• Proposed Recommendation (Proposta de recomanació) i  

• Candidate Recommendation (Recomanació candidata)  

Finalitza amb l’aprovació de la "Recomanació", un nou estàndard públic i obert per a la Web. La 

majoria d’aquestes recomanacions són secundades pels fabricants d’eines (navegadors, editors, 

cercadors) i tecnologies (serveis web, directoris, registres). Aquesta competència en exclusiva 

del W3C per crear estàndards oberts és crucial, ja que d'ella depèn que cap fabricant no 

assoleixi mai el monopoli d’explotació de la Web. 

Algunes importants recomanacions són: 

• HTML Recomanació HTML. XForms Recomanació XForms. XML Recomanació XML. 

• Fulls d'Estil en Cascada o Cascading Style Sheets (CSS) Recomanació CSS.  

• DOM Recomanació DOM. RDF Marc de Descripció de Recursos. 

• SOAP Simple Object Access Protocol . SVG Recomanació SVG. 

• WSDL Web Services Description Language  

                                                 
6El format general d’una URL és: protocol://màquina/directori/fitxer. També poden afegir-se altres dades: 
protocol://usuari:contrasenya@màquina:port/directori/fitxer. La especificació detallada es troba en la RFC 1738, 
titulada Uniform Resource Locators. 
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8.1 GML 
 

El llenguatge de Marcat Geogràfic  és una gramàtica XML definida  com un Schema en XML 

definit  per la modelització , transport i magatzem d’Informació Geogràfica. Els conceptes 

claus utilitzats per GML per modelitzar el món es deriven de l’especificació abstracta del 

model de dades de OGC. GML ofereix una amplia varietat d’objectes per descriure la geografia 

incloent entitats, sistemes de coordenades, geometria, topologia, temps, unitats de mesures i 

valors generalitzats. 

GML es desenvolupa dintre de Opengis Consortium com un grup de treball(WG). Aquest grup 

de treball es qui s’encarrega de definir l’especificació . L’especificació de GML és el document 

fonamental on es troba perfectament definida aquesta tecnologia, on tenim que acudir per 

qualsevol dubte. 

 

GML és extensible. Podem crear les nostres pròpies entitats  a partir de les existents per 

extensió, o podem agafar les que defineixen l’especificació i especialitzar-les pels nostres propis 

propòsits seguint els mecanismes de la herència i de la estructuració en objectes. GML està 

recolzat  pels principals fabricants  de software geogràfic, així com les més importants agencies 

estatals relacionats amb dades espacials. 
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Diagrama UML que mostra la jerarquia de la classe GML expressada pels Schemas. 

 

És important que deixem clar algunes distincions entre dades geogràfiques (que són codificats 

en GML) e interpretacions gràfiques d’aquestes dades com els que podrien aparèixer en un 

mapa o en qualsevol altre forma de visualització. Les dades geogràfiques atenyen a la 

representació del món en termes espacials que és independent de qualsevol forma particular de 

visualització d’aquestes dades. Quan parlem sobre dades geogràfiques estem intentant capturar 

informació sobre les propietats i la geometria dels objectes que ens envolten. La forma en que 

simbolitzem això en un mapa, què colors o quin grossor de línees utilitzem es bastant diferent. 

Al igual que XML està ajudant a la Web a separar clarament els continguts de la seva 

representació, GML farà lo mateix en el món de la geografia. 
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També podem usar GML per fer mapes. Això pot ser portat mediant el desenvolupament d’eines 

de dibuix que interpreten les dades GML, en qualsevol cas, això aniria en contra de la estratègia 

d’estandardització de GML, i de la separació del contingut i la seva representació. Per fer un 

mapa a partir de GML solament necessitem donar un estil als elements GML en un format que 

pot ser interpretat per una pantalla gràfica amb un navegador web. Entre els formats gràfics de 

representació estan inclosos el sistema del W3C de Gràfics Vectorials Escalables (SVG), el 

Llenguatge de Marcat Vectorial de Microsoft, i el X3D.  

GML no és un format de fitxer propietari per informació geogràfica. Per tant, es pot utilitzar 

com un format d’intercanvi de propòsit general per informació geogràfica. 

 

De fet, les dades geogràfiques en GML es poden enviar a qualsevol dispositiu que estigui 

preparat per processar XML. Així doncs, per exemple, es podria utilitzar GML per enviar dades 

geogràfiques des de un GIS a un altre. GML pot ser visualitzat en la nova generació de PDAs i 

telèfons mòbils que suporten XML. L’avantatge per al proveïdor és que un únic format li serveix 

per a tots els usuaris. 
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8.2  De què tecnologies depèn? 

 

  

XML versió 1 

 

XML 1.0 ofereix un medi de descripció (marcat) de dades utilitzant etiquetes definides per 

l’usuari. Cada segment d’un document XML està limitat per etiquetes de començament i 

finalització. La validesa dels noms d’etiqueta estan determinats per la Definició de Tipus de 

Document. Aquestes etiquetes poden aparèixer tancades dintre de parells d’etiquetes d’obertura 

i tancament, lo qual també es determinat pel Schema....................................................................... 

Normalment XML es llegit per un "parser" XML. Tots els "parsers" XML comproven que les 

dades estiguin ben formats, pel que la corrupció de dades (ej. falta d’etiquetes de tancament) no 

poden passar desapercebuda. Molts dels "parsers" XML son també validadors, lo qual significa 

que comproven que el documento es conforme al Schema associat. 

 

  

8.2.1

8.2.2 XSL i XSLT 

 

La idea original de XML era facilitar un medi de descripció de les dades separats de la seva 

representació, especialment en els continguts de la web. XML versió 1.0 s’ocupa de la descripció 

de les dades. Un company tecnològic anomenat XSL es va ocupar de la part de la representació. 

Amb el temps XSL s’ha convertit en dos tecnologies diferents. Una, anomenada XSLT està 

focalitzada en la transformació d’XML. L’altre tecnologia, al actual format de text o imatges.  

 

XSLT ofereix una forma clara d’expressar aquestes transformacions. Des del nostre punt de 

vista, XSLT és tan essencial per GML com XML. 
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XSL és justament un llenguatge simple. Ofereix una potent sintaxis per expressar patrons 

concordants i substitucions. És declaratiu. Es pot llegir amb facilitat el que XSLT diu que fa. 

Encara que no s’aconsegueix saber com ho fa. Utilitzant les seves especificacions amigues 

(XPath and XQL) es pot realitzar potents consultes en un document XML. Per això XSLT 

incorpora la capacitat de cridar a funcions en altres llenguatges de programació com VBScript o 

Java a través de l’ús d’Extensions de Funcions. Això vol dir que XSL pot ser usat per fer la 

consulta i selecció, i que després fa una crida a Java o un altre llenguatge per realitzar les 

manipulacions de cadenes o càlculs aritmètics. 

 

 

 SVG,VML i X3D 8.2.3

 

XML ha fet sentir presència en diferents camps, un d’ells és el dels gràfics vectorials. Varies 

especificacions basades en XML han estat desenvolupades per descriure gràfics vectorials, 

incloent Gràfics Vectorials Escalables (SVG), el Llenguatge de Marcat Vectorial de Microsoft 

(VML), y X3D, l’encarnació XML de la sintaxis i comportament de VRML (Virtual Reality 

Markup Language). Aquestes especificacions són en molts casos similars a GML, però tenen 

molt distint objectiu. Cada un té la intenció de descriure la geometria. Las especificacions 

gràfiques, en canvi, estan focalitzades en la aparença i com conseqüència inclouen propietats i 

elements pel color, pes de les línees i transparència. Per veure les dades d’un fitxer SVG, VML o 

X3D, es necessari tenir el visor gràfic apropiat. En el cas de VML ve inclòs dintre del IE 5.0. En 

el cas de SVG, Adobe està desenvolupant una sèrie de plug-ins per Internet Explorer y Netscape 

Communicator a més de Adobe Illustrator, mentre que IBM i altres companyies, estan, o han 

desenvolupat ja, visors SVG o llibreries gràfiques de recolzament. Tots ells són visors SVG Java 

que estan disponibles o en desenvolupament. 
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Per dibuixar un mapa amb dades GML es necessita transformar de GML a un dels formats de 

gràfics vectorials com SVG, VML o VRML. Això significa associar un "estil" gràfic (ex. símbol, 

color, textura) amb cada tipus d’entitat GML o instancia d’entitat. 

 

 

 
 
Figura 1. Il·lustra el dibuix d’un mapa utilitzant una fulla d’estil XSLT fent cartografia amb XSLT y SVG. 

 

  

  XLink i XPointer 8.2.4

 

Amb l’actual tecnologia HTML es possible crear conjunts de dades geogràfiques enllaçats. Un 

pot crear fàcilment mapes imatge (raster) que són enllaçats a altres mapes imatge. Els 

mecanismes d’enllaç de l’HTML tenen, en qualsevol cas, moltes limitacions, i com a 

conseqüència no resulta pràctic construir grans i complexos conjunts de dades distribuïts com 

succeeix en els sistemes mundials reals. La limitació més significativa és que un enllaç HTML 

està codificat formant en el document font i en el de destí (anchor), un fet que fa fràgils als dos 

sistemes e impossibles d’escalar. XLink sorteja aquests problemes permetent enllaços 

"independents del codi". En un enllaç "independent del codi", el codi apunta solament a un 
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enllaç a base de dades i és aquest enllaç a base de dades el que prové del punter als elements 

XML específics en el document destí. L’enllaç no està en cap cas codificat dintre del document. 

Això és de gran importància en relació amb GML en quant fa possible construir de forma 

escalable, distribuïda respecte als conjunts de dades geogràfiques. Encara més important, el 

XLink i XPointer fan possible construir aplicacions específiques indexades per algunes dades. 

Amb XLink y XPointer, aquests i molts altres esquemes d’indexació poden ser construïts 

fàcilment, i tot sense alterar el codi font en si. 

 

 

Motius pel qual se’l va descartar 8.2.5

 

Es volia un llenguatge que pogués emmagatzemar tot tipus de dades i GML tenia tota la pinta de 

poder aportar tot allò que necessitàvem. Tota la informació necessària que estava relacionat 

amb la geografia de la cursa com altures, situació, informació del punt com el nom, temperatura 

o pressió es podia guardar amb aquest llenguatge. Però després de fer un estudi més profund 

d’aquest llenguatge es va arribar a la conclusió que era un llenguatge molt bé estructurat per 

definir mapes, definir qualsevol objecte d’un terreny, construccions, rius, ponts,etc., però no es 

donava el més important per nosaltres, que era la definició de les altures dels punts del mapa en 

qualsevol punt. 

A continuació posaré un exemple del que pot fer GML: 

 
<gml:boundedBy> 

<gml:Box> 
<gml:coordinates>0,0</gml:coordinates> 
<gml:coordinates>100,100</gml:coordinates> 

</gml:Box> 
</gml:boundedBy> 

 <gml:featureMember> 
  <Town fid="t1"> 
   <gml:name>Bedford</gml:name> 
   <gml:directedNode orientation="+" xlink:href="withGeometryxml#n1"/> 
  </Town> 
 </gml:featureMember> 
 <gml:featureMember> 
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  <Town fid="t2"> 
   <gml:name>Cambridge</gml:name> 
   <gml:directedNode orientation="+" xlink:href="withGeometryxml#n3"/> 
  </Town> 
 </gml:featureMember> 
 <gml:featureMember> 
  <Road fid="r1b"> 
   <gml:name>A14W</gml:name> 
   <avSpeed>55</avSpeed> 
   <gml:directedEdge orientation="-" xlink:href="withGeometryxml#e1"/> 
  </Road> 
 </gml:featureMember> 
 </gml:featureMember> 
 <gml:featureMember> 
  <BusStop fid="b1"> 
   <gml:directedNode orientation="+" xlink:href="withGeometryxml#n4"/> 
  </BusStop> 
 </gml:featureMember> 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Com es veu, GML proporciona molta informació sobre un mapa, nom d’un carrer,velocitat 

mitjana a que es pot anar, si hi ha una parada d’autobús, etc però no proporciona dades 

geogràfiques més rellevants i que és més útil per la feina com són les altures.  
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Per definir un mapa, per exemple, que és la part de GML que més interessaria per 

emmagatzemar les dades, GML utilitza el grid. Amb això, i amb altres fitxers que utilitza per 

guardar més informació, és el que s’ha estudiat més a fons per veure si ens era útil o no 

utilitzar aquest llenguatge. 

  

 

En GML es definiria així: 

 

Com es veu, no fa referència mai a les possibles altures dels punts, sí que determina les seves 

coordenades però no les altures. Aquesta característica és la raó principal pel que s’ha descartat 

GML i es va decantar per l’XML, aprofitant que XML podia guardar tot tipus d’informació. Cal 

dir com a apunt final que en l’última versió de GML  ja és pot treballar amb dades rasters. 
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   9 Implementacions 

 

Per implementar les visualitzacions de les dades, tant en format html com per veure una 

simulació  i la generació del fitxer vrml a partir de les dades obtingudes, s’ha utilitzat un 

conjunt de classes ja implementades, de les quals s’ha tingut que fer un estudi en profunditat 

per veure el seu funcionament. També s’han implementat un altre conjunt de classes per poder 

fer-les funcionar. Totes aquestes classes són les que vénen a continuació. Com es veu, les 

classes s’han classificat en 3 grups: 

 

• 1er grup: classes que gestionen la visualització d’una simulació. 

• 2on grup: classes que generen el codi i el fitxer en format vrml, fitxers amb extensió 

wrl. 

• 3er grup: classes que s’han implementat per generar fitxers html i xml i finestres per 

visualitzar les dades en format html i simulacions. 

 

1er grup 
 
VRML3DNode 
VRMLGestor 
VRMLItem 
VRMLNodeAnim 
VRMLQuaterna 
 

2on grup 
 
Generado 
GeneradorAcc 
GeneradorGrid 
GeneradorMoble 
GeneradorMobles 
GeneradorRutes 
NodeColor 
NodeKey 
NodeVehicle 
Punt 
Dades3DLayer 
Dades3DObject 
DadesGrid 
Dades2DLayer 
FitxerVEC 
FitxerIDRISI 
DadesVRML 

3er grup 
 
DialegFinestraCosmo 
DialegFinestraHtml 
DialegFinestraLista  
Estructura 
EstructuraInfoVista 
FileHtml 
FileSuunto 
ReadXmlFile 
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9.1 Creació del fitxer vrml 

 

Per generar un fitxer wrl es necessita tot un seguit de classes ja implementades com ja s’ha 

comentat anteriorment. Per tal de portar a bon terme la creació del fitxer de simulació(wrl), 

s’utilitzen les classes generadores, que s’han classificat en el segon grup. Amb totes les classes 

que formen part d’aquest grup s’és capaç de recollir totes les dades necessàries, poder-les 

guardar en les estructures dissenyades en les classes pertinents i escriure en el fitxer destí 

aquestes dades en el format wrl per poder veure correctament la simulació. Un cop generat el 

fitxer, cal veure el fitxer. I per poder veure’l, s’ha generat unes finestres per tal que des de 

qualsevol finestra es pugui  tenir l’opció d’activar aquesta vista. Per tot això, s’han implementat 

les classes del tercer grup, on totes han estat implementades per aquest projecte. Finalment, 

per tal que la finestra encarregada pugui visualitzar el fitxer, es necessita un plug-in per 

visualitzar aquests fitxers. A part d’instal·lar el plug-in, es necessiten les classes que formen 

part del primer grup, que utilitza el plug-in per la visualització del fitxer escollit. 

 

Per començar la explicació de les classes utilitzades, començarem per les classes que es creu 

que són més interessants, les classes generadores, que encara que ja estaven  implementades, 

són importants per la generació del fitxer. A continuació, s’explicaran amb més detall, les 

classes que han estat implementades, ja que s’han implementat per aquest projecte. I per 

finalitzar, els mètodes de les classes del primer grup utilitzades per usar el plug-in i que en 

definitiva permeten veure el contingut del fitxer. 
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Classes generadors 9.1.1

 

Les classes generadors hereten una de l’altre. És a dir, la classe generador principal és la classe 

generado.h.  D’aquesta classe hereta generadorGrid.h, i així totes. Per reflexar-ho millor, ho 

explicarem amb un dibuix: 
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D’aquestes classes parlarem solament dels mètodes que s’han utilitzat per generar el fitxer de 

simulació(.wrl). Les fases o passos que cal fer per crear aquest fitxer són: 

 

• Obrir tots els fitxers necessaris. 

• Llegir les dades dels fitxers origen. 

• Anar guardant les dades. 

• Donar valor als atributs que volem. 

• Generar el codi. 

 

 

Obrir els fitxers 

 

Per generar el fitxer de simulació, primer cal tenir les dades d’origen a disposició. Aquestes 

dades es troben en els fitxers rasters o vectorials, segon escolli l’usuari, i en el fitxer xml 

generat prèviament. Per tant, el primer que s’ha de fer en obrir aquests fitxers per tal de que 

aquestes dades estiguin disponibles. Per poder fer-se tot això, es treballa amb una variable de 

tipus CGeneradorRutes. Amb aquest tipus de variable, es podrà obrir els fitxers nombrats 

anteriorment i crear el fitxer wrl. Per obrir els fitxers, s’utilitza el mètode 

ObrirFitxers(CString NomMobles, CString NomAcc, CString NomGrid, CString 

NomOut) que hereta de la classe CGeneradorMobles. A partir d’aquest mètode, es va cridant a 

altres mètodes amb la finalitat d’obrir tots els fitxers que siguin necessaris. En cas de no poder-

ne obrir qualsevol dels fitxers mencionats, s’avisa amb un missatge amb el nom del fitxer que 

no es pot obrir. 
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Llegir les dades 

 

Cal distingir dos tipus de dades que s’han de llegir.  

 

• Les dades corresponents al relleu de la superfície 

• Les dades vectorials del mapa 

 

Les dades del relleu les llegeix la classe DadesGrid, per tant s’encarrega de llegir el fitxer raster 

corresponent. Existeix dintre de la implementació de la classe GeneradorRutes, un punter del 

tipus DadesGrid, per tant serà aquesta variable l’encarregada d’anar emmagatzemant les dades 

que es va llegint del fitxer. 

 

Pel que fa a les dades vectorials, s’encarrega la classe Dades2DLayer, per tant aquesta classe 

s’encarrega de llegir la informació que conté aquest fitxer. La classe GeneradorRutes, com es 

suposa, també té una variable de tipus Dades2DLayer, però a diferencia d’abans, no és un 

punter. 

 

Tant per llegir un tipus de fitxer com de l’altre, s’utilitza el mètode LlegirMapa(), 

implementada en les dues classes, tant en DadesGrid com en Dades2DLayer. En cas de la classe 

Da<des2DLayer, el mètode s’anomena LlegirMapaLinees(). Cadascun d’aquests mètodes 

s’encarrega de llegir el tipus de fitxer que li correspon. 

 

 

Guardar les dades 

 

Com s’ha comentat abans, hi ha una classe per cadascun dels dos tipus de fitxers que es pot 

llegir. Les estructures dels fitxers són diferents, i per tant la forma de guardar les dades també 

ho són: 
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• Per guardar les dades dels fitxers rasters(dades del relleu)  es va llegint el fitxer de 

manera seqüencial. Les dades llegides es va guardant en un array de tipus float. 

 

• En canvi, per llegir els fitxers vectorials és més complexa per la seva estructura.  

 

Això sí, un cop llegit els dos fitxers, es té en aquests arrays totes les dades guardades.  

 
 
Estructura del fitxer vectorial 

 
En aquest fitxer,cal interpretar les dades com coordenades i no com simples enters com es feia 

amb l’altre tipus de fitxer. Una coordenada està formada per dos enters separats per espais, el 

primer enter representa l’eix X i l’altre enter l’eix Y. Però dintre d’aquest format de línea, hi 

han que no es tenen que interpretar com a tals. En aquest cas, representen un identificador i el 

número de punts a llegir. Es comença llegint una línea que no és de tipus coordenada sinó del 

tipus que s’ha explicat. Posteriorment, ja sabent el nombre de punts a llegir, s’emmagatzema en 

un array de tipus CPunt. També es guarda en un altre array un índex i un cop s’ha llegit tots els 

punts es guarda en un array de tipus float les 3 coordenades de cada punt. 

 

Asignar valors als atributs 

 

És necessari donar uns valors a certs atributs per tal que la representació gràfica sigui més 

bonica de veure. Tots els atributs formen part de la variable de classe DadesGrid de 

GeneradorRutes. Per això abans de generar el codi donem valors als següents atributs. 

 

• m_NumViewPoints: És una màscara per dir quines vistes volem mostrar. Amb el 

mètode genRuta.SetNumViewPoints(11111111) diem que volem totes les vistes 

possibles, és a dir, la vista Nord, Sud, Est, Oest, Nord-est, Nord-oest, Sud-est i Sud-oest. 
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Els atributs que es mostren a continuació representen valors propis del llenguatge VRML i 

segons els valors que se li donen, la representació que s’obté després en la simulació tindrà un 

aspecte o un altre. Els valors que s’han decidit assignar són els següents, utilitzant els mètodes 

que s’indiquen a continuació: 

 

• m_creaseAngle=1 amb SetCreaseAngleToGrid(1); 

• m_bRealSun=false amb RealSun(false); 

• m_EmisiveColor.m_R=0, m_EmisiveColor.m_G=0, m_EmisiveColor.m_B=0.2 amb 

SetEmisiveColor(0,0,0.20); 

• m_SpecularColor.m_R=0, m_SpecularColor.m_G=0, m_SpecularColor.m_B=0.05 amb 

SetSpecularColor(0,0,0.05); 

• m_DifuseColor.m_R=0.8, m_DifuseColor.m_G=0.8, m_DifuseColor.m_B=0.6 amb 

SetDifuseColor(0.8,0.8,0.60); 

• m_ModifCotaNeu=true amb SetModifCotaNeu(true); 

• m_CubeN, m_CubeS, m_CubeE, m_CubeW=false amb SetCubes(false,false,false,false); 

• m_BoundingBox=false  amb SetBoundingBox(false); 

• m_ColorCel.m_R=0, m_ColorCel.m_G,=0 m_ColorCel.m_B=100 amb 

SetColorCel(0,0,100); 

• m_EscriureRoute=true o false. Aquest atribut pot tenir qualsevol d’aquests dos valors 

depenent de si volem que la ruta que fa l’atleta es vagi acolorint o no. 

 
 
 

Generar el codi 

 

Per generar el fitxer de simulació, cal tenir present que primer es generarà el relleu de la cursa 

i després es generarà els punts de la cursa. Per fer aquestes dues coses, existeixen ja dues 

funcions que implementen aquest codi. Aquestes dues funcions són:  
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• GenerarCodiGrid(): escriurà el codi wrl en el fitxer destí i depenent dels valors abans 

esmentats, com el nombre de vistes a implementar o els valors dels atributs 

m_SpecularColor per posar un exemple, escriurà un codi o un altre. Per això, abans de 

cridar a aquesta funció, aquests atributs han de tenir un valor assignat. Aquesta funció 

escriu la capçalera del fitxer, les característiques del relleu, o sigui, el grid, els punts de 

vista i la il·luminació com els aspectes més importants a comentar.  

 

• GenerarCodiRutes():  Va agafant els valors de l’array on es troben tots els punts 

emmagatzemats, els transforma en el valor wrl corresponent( perquè  probablement el 

valor actual sigui en UTM), i va escrivint el codi que fa referència al corredor, així com 

la forma que tindrà en la simulació, els punts per on passarà, els sensors que s’utilitzen 

perquè es mogui quan es premi sobre ell amb el mouse, etc. 

 

 

Altres classes a comentar 

 

• CNodeVehicle : És la classe utilitzada per representar al corredor. En aquesta classe es 

troben tots els atributs i mètodes necessaris per definir el comportament de l’atleta 

dintre de la simulació. Es pot decidir si es vol que pinti la ruta per on correrà l’atleta, 

també escollir la opció de que vagi pintant la zona per on ha passat mentre va corrent o 

l’orientació(es pot dir que és on mira l’atleta mentre va fent el recorregut). En aquesta 

classe és on es guarda tots els punts (en un array) del recorregut del corredor. 

 

• CNodeKey : En aquesta classe es guarda els punts corresponents a la trajectòria que fa 

el corredor i a més també un valor que representa l’instant en que l’atleta passa per 

aquell punt. Aquest atribut té un valor entre 0 i 1 on 0 representa l’instant inicial i 1 el 

temps final. Per posar un exemple, el punt que representi la meitat de la cursa(en 

temps) tindrà un valor de 0.5 (sobre1, la meitat), és a dir, si la cursa durés 60 minuts, 
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seria el punt on l’atleta es troba en el minut 30. Amb aquests valors s’anirà veient com 

va avançant en la cursa, o en quins trams va més ràpid i en quins més lents. 

 

• CPunt : Com indica el seu nom, és la classe on es guarda les coordenades de la cursa 

per posteriorment treballar amb elles. Principalment està formada per 3 atributs de 

tipus float i dos punters del seu mateix tipus.  

 

• CNodeColor : S’utilitza per donar color a les figures del món virtual, com la 

il·luminació, el focus de la figura o la emissió del color que són característiques del 

llenguatge VRML. 

 

• FitxerVEC , FitxerIDRISI, DadesVRML : Són les classes per treballar amb els fitxers 

vectorials, rasters i per treballar amb el llenguatge de simulació respectivament. 

 
 
 

Visualització del fitxer vrml 

 
Un cop el fitxer VRML(.wrl) ja ha estat generat, ara es pot visualitzar mitjançant un plug-in 

que ens permetrà mostrar-ho en una finestra o navegador d’Internet. Internament, la seva 

implementació necessita la utilització de diferents classes: 

 

• VRML3DNode 

• VRMLGestor 

• VRMLItem 

• VRMLNodeAnim 

• VRMLQuaterna 
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La classe bàsica és CVRMLGestor. Aquesta classe té els mètodes necessaris per inicialitzar la 

visualització. Els mètodes a cridar són: 

 

• InitializeCosmoPlayer: Es passa com a paràmetres l’identificador de la finestra que 

mostrarà la cursa i el nom del fitxer que s’utilitza com a base.  

 

• SetWorld: S’ajusta el nostre món VRML amb el fitxer base que s’ha esmentat abans. 

 

• CreateObject : Es passa com un dels paràmetres el path del fitxer que es vol simular. 

 

Entremig hi ha crides a altres funcions de altres classes que s’han enumerat abans però que no 

s’expliquen ja que seria explicar detalls molt interns d’implementació que ara es creu que no 

són interessants ja que aquestes classes no han estat implementades per mi. 

 
  

Classes implementades 9.1.2

 
Com s’ha comentat anteriorment, les classes que vénen a continuació han estat les classes que 

s’han implementat específicament pel projecte. 
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 9.1.2.1      Estructura.h 

 
Aquesta classe representa una estructura formada per dos CStrings i dos punters dels tipus 

CDialegFinestraHtml i CDialegFinestraCosmo. La implementació és la següent: 

 
struct InfoWindow 
{ 
 CString strIdFileName; //per identificar-ho 
 CString strTipo;  //si es cosmo o html 
 CDialegFinestraHtml* ptrHtmlDialeg; 
 CDialegFinestraCosmo* ptrCosmoDialeg; 
}; 
 
typedef CList<InfoWindow *, InfoWindow *>InfoSaveWindow; 
 
 
 
Després de definir la estructura es defineix una llista d’aquest tipus. Aquesta llista serveix per 

tenir un control de quines finestres estan obertes, i es sap pel seu identificador i tipus de 

finestra. Els punters ens dóna informació per saber si l’usuari a obert una altra finestra dins la 

finestra en la que es troba amb aquest identificador. En cas de obrir-ne, el punter apuntarà a 

aquesta nova finestra, en cas contrari el seu valor serà null. 

 
 

 9.1.2.2      EstructuraInfoVista.h 

 
Aquesta estructura ajuda a controlar els fitxers que estan oberts en els directoris corresponents. 

És utilitzada quan l’usuari obre la finestra on pot navegar pels diferents directoris del seu 

ordinador i té la possibilitat d’obrir o tancar fitxers des d’aquesta finestra. 

Sabent el nom del directori i un array amb el nom dels fitxers oberts ja tenim el control 

d’aquests fitxers. 

 
typedef CList<CString, CString> InfoNameFiles; 
 
struct InfoDir 
{ 
 CString strPathNameDir;   //nombre de un directorio 
 InfoNameFiles infoNameFiles;  
}; 
 
typedef CList<InfoDir *, InfoDir *> InfoFileDir; 
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     FileSuunto.h 

 

Aquesta classe està implementada per llegir el fitxer que dóna l’usuari, que és el fitxer que es 

descarrega des del pulsòmetre. Amb aquesta classe es generarà el fitxer xml. A continuació es 

mostra tots els mètodes i atributs de la classe que després s’expliquen i la seqüència d’execució 

per tal de generar el fitxer xml: 

 

Aquest fragment de codi es troba situat en el mètode OnImportar() dintre de la classe 

FinestraDoc. 

 

Seqüència de generació del fitxer XML 
 
 
 fileSuunto.Open(nameSuunto,CFile::modeRead); 
 fileSuunto.prepararDades(nameXml); 
   
 fileSuunto.guardarInfo(buf,mem); 
  
 fileSuunto.escriureCapcelera(); 
  
 fileSuunto.tractarInfo(buf,false,mem); 
 fileSuunto.guardarInfo2(buf,mem); 
 fileSuunto.tractarInfo(buf,true,mem); 
 fileSuunto.escriureIntervals(mem); 
 fileSuunto.mirarTipusDada(buf,mem); 
 fileSuunto.escriureFiCapcelera(); 
 
 fileSuunto.fileXml.Close(); 
 fileSuunto.Close(); 
 
 fileSuunto.arreglarXML(nameXml,nameSuunto); 
 
 
 
 

Classe FileSuunto 

 9.1.2.3 

 
class FileSuunto : public CStdioFile 
{ 
public: 
 FileSuunto(void); 
 ~FileSuunto(void); 
 CStdioFile arxiuLlegir; 
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 CStdioFile arxiuEscriure; 
 ReadXmlFile fileXml; 
 int m_posDadesEntrenamentHR; 
 int m_posDadesEntrenament; 
 int m_posDadesEntrenamentFi; 
  
 int trobarIgual(CString *buf); 
 CString agafarClau(CString *buf, int ind); 
 CString colocarValor(CString *buf, int pos); 
 void guardarInfo(CString *buf, CString mem[]); 
 void guardarInfo2(CString *buf, CString mem[]); 
 void tractarInfo(CString *buf, bool escriure, CString mem[]); 
 void prepararDades(CString nameXml); 
 CString trobarComa(int& index, CString *buf); 
 CString trobarPunt(int& index, CString buf); 
 CString modifBuf(CString *buf); 
 void escriureIntervals(CString mem[]); 
 void escriureEnXML(CString par, int& i, CString *buf); 
 void escriureFiCapcelera(void); 
 void escriureCapcelera(void); 
 void Tancar(void); 
 void escriureUnitats(void); 
 void escriureDadesAtmosferiques(CString mem[]); 
 void escriureIntervalMostreig(CString mem[]); 
 void escriureFeeling(CString mem[]); 
 void escriureAltitud(CString mem[], int queEscriure); 
 void escriureAltitudVolta(CString mem[], int queEscriure); 
 void escriureVelocitat(CString mem[],int queEscriure); 
 void escriureVelocitatVolta(CString mem[],int queEscriure); 
 void escriureDistancia(CString mem[]); 
 void escriureCalories(CString mem[]); 
 void escriureFreqCardiaca(CString  mem[],int idVolta, int queEscriure); 
 void escriureFreqCardiacaLog(CString  mem[],int idVolta, int queEscriure); 
 void mirarTipusDada(CString *buf,CString mem[]); 
 void escriureTLAP(CString mem[], int idVolta, int i, CString* buf); 
 void escriureTLOG(CString *buf, int i); 
 void escriureDataEntrenament(CString mem[]); 
 CString cogerSubString(CString cadena,int index); 
 void escriureVoltes(CString mem[], int idVoltes, int i, CString* buf); 
 void escriureIntervalVolta(CString mem[],int idVolta); 
 void escriureIntervalVoltaLog(CString mem[],int idVolta); 
 void guardarInfoVolta(CString mem[],CString* buf); 
 double transformarValorStringAInt(CString valor); 
 CString tempsToInterval(CString temps); 
 CString tempsToInterval2(double temps); 
 
 void arreglarXML(CString nameXml,CString nameSuunto); 
 void associarXML(CString nameSuunto); 
 void afegirDadesCartografiques(CString fileName, CString nameVec); 
 bool trobarTagCartografia(CString nameFile); 
}; 
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Com es veu, aquesta classe hereta de CStdioFile, que és una classe orientada a treballar amb 

fitxers. Té tots el mètodes necessaris per obrir fitxers,tancar-los, llegir-los o escriure en ells. 

Primer de tot s’explicarà els atributs i a continuació els mètodes. Els atributs a destacar són: 

 

 
Atributs   

 
• CStdioFile arxiuLlegir i CStdioFile arxiuEscriure: Són els atributs que s’utilitzen per fer 

referència als fitxers origen i destí. L’atribut arxiuLlegir s’encarrega de manipular el 

fitxer origen, és a dir, el fitxer sdf que l’usuari escull. Això vol dir, que amb aquest 

atribut, es pot obrir , tancar, o llegir aquest fitxer. I succeeix el mateix amb l’atribut 

arxiuEscriue. Es poden fer les mateixes accions però amb el fitxer destí, el fitxer XML. 

 

• ReadXmlFile fileXml:  fa referència al fitxer destí. S’utilitza per poder escriure en el 

fitxer xml les dades que es van llegint del fitxer origen. 

 

• int m_posDadesEntrenamentHR, int m_posDadesEntrenament i int 

m_posDadesEntrenamentFi: Aquests tres atributs de tipus int són marques que es fixen 

dintre del fitxer de destí per poder, després de haver-ho generat, canviar l’ordre dels 

tags, necessari per mostrar les gràfiques en el nostre programa. 

 
 

 
Mètodes 

 
  

Pel que fa als mètodes, s’aniran explicant segons es van utilitzant per generar el fitxer, ja que 

d’aquesta manera s’entén millor la seva funcionalitat: 

 
• Open(nameSuunto,CFile::modeRead): Aquest mètode hereta de la classe CstdioFile i 

obre el fitxer origen  en mode lectura perquè només es vol llegir.  
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• void prepararDades(CString nameXml): Aquest mètode obre el fitxer amb el nom 

que es passa com a paràmetre en mode create/escriptura que poder escriure en ell i 

crear-lo en cas que no existeixi. 

 
• void guardarInfo(CString *buf, CString mem[]): Llegeix un primer grup de línees del 

fitxer i guarda la informació en un array. Cada valor es guarda en una posició concreta 

d’aquest array. Cada posició ve determinada per una constant, el nom del qual ja és 

aclaridora de la informació que guarda. Hi ha casos en que abans de guardar el valor es 

fa una transformació de tipus perquè serà més fàcil després treballar amb aquella dada. 

 
• int trobarIgual(CString *buf): Com diu la funció, busca dintre del CString el caràcter 

‘=’. En cas de trobar-ho, retorna la posició on es troba, en cas contrari retorna 0. 

 
• CString agafarClau(CString *buf, int ind): Retorna un Cstring que conté els primers 

“ind” carácters del CString passat com a paràmetre. 

 

• CString colocarValor(CString *buf, int pos): En aquest cas, retorna un CString amb els 

caràcters posteriors a la posició ”pos” que conté el CString que es passa com a 

paràmetre. 

 
• double transformarValorStringAInt(CString valor): Ens retorna el valor numèric en 

format double que es guarda en el CString del paràmetre d’entrada. 

 
• void escriureCapcelera(void): Escriu la capcelera del fitxer xml. Concretament escriu: 

 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
<entrenament xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
<atleta> 

 
Com es veu, aquesta és la capçalera en qualsevol dels fitxers xml que es generaran. 
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• void tractarInfo(CString *buf, bool escriure, CString mem[]): A quest mètode 

s’encarrega de llegir les dades del fitxer origen i d’escriure-les en el fitxer destí. Llegeix 

fins a un cert punt del fitxer i mentre va llegint d’un va escrivint els tags corresponents 

i els seus valors en l’altre. Comença escrivint el tag <dadesPersonals> si el booleà que se 

li passa com a paràmetre és false. Més tard es torna a cridar a aquesta mateixa funció 

amb el valor del booleà a true. En aquest cas, escriu en el fitxer destí uns valors de 

l’array on prèviament s’ha guardat informació llegida del fitxer i tanca la informació 

del tag <dadesPersonals> escrivint </dadesPersonals>. 

  

• void guardarInfo2(CString *buf, CString mem[]): Com en el mètode guardarInfo, 

guarda en el mateix array que abans les dades que es va llegint del fitxer. 

 
• void escriureIntervals(CString mem[]): E scriu tota la informació dels tags 

<IntervalsHR> i <intervalHR>, aquest  últim formant part del contingut del primer. A 

més d’escriure tota la informació d’aquests tags , tanca el tag atleta, escrivint </atleta> 

en el fitxer xml. 

 

• void mirarTipusDada(CString *buf,CString mem[]): A quest mètode és el més complex 

de tots. Llegeix la resta del fitxer diferenciant el tipus de línea que ha llegit(si és de 

tipus T6LOG o T6LAP) i ho escriu o ho guarda segons la dada que s’està tractant. 

Concretament llegeix fins que es troba amb l’identificador [CUSTOM1], perquè aquest 

identificador diu que tota la informació que fa referència als instants i a les voltes ja ha 

acabat i que comença un altra tipus d’informació. Per diferenciar quin tipus 

d’informació s’ha llegit i en quin ordre per guardar bé la informació, s’utilitza uns 

atributs que segons el valor que tenen es diu en quina situació es troba. Situació com si 

s’ha llegit solament les línees T6LAP i falta per llegir les T6LOG o al revés o ja hem 

llegit les dues o cap de les dues. Això és important perquè s’ha vist que no sempre els 

fitxers segueixen l’ordre preestablert i que s’ha considerat com a base i s’ha tractat per 
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si es troba un fitxer amb un altre ordre. Al principi de cada nova situació, se sap en 

quin estat es troba, escriu els tags corresponents al fitxer destí i escriu els valors que hi 

corresponent perquè depenent de la situació a lo millor abans d’escriure l’inici d’un tag 

cal primer tancar el tag d’un altre anterior. 

 
• void escriureIntervalVolta(CString mem[],int idVolta): Escriu el codi següent. 

Excepte l’id que és una variable inicialitzada amb el numero de línees que existeixen 

en el fitxer de tipus T6LAP, els altres camps es troben guardats en un array on es va 

agafant el valor corresponent. En aquests casos, perquè el fitxer no dóna informació 

d’aquest tipus per cada volta, tindrà els mateixos valors en tots els intervals. L’únic 

valor que canviaria seria el camp id que tindrà un valor entre 1 i “id” que hem 

comentat abans. 

 

<Intervals> 
<interval> 

<id>1</id> 
<tempsSotaInterval>00:03:16</tempsSotaInterval> 
<tempsSobreInterval>00:00:08</tempsSobreInterval> 
<tempsInterval>00:42:34</tempsInterval> 

</interval> 
</Intervals> 

 
 
 
 

• void escriureCalories(CString mem[]): Escriu el tag kilocalories amb el valor 

recollit de l’array on s’emmagatzema tots els valors. 

 
• void escriureTLOG(CString *buf, int i): Escriu tota la informació d’un instant. És a 

dir, escriu en el fitxer destí tots els tags que correspon al tag dada. Aquesta 

informació està guardada en memòria ja que ho llegeix del fitxer origen i 

seguidament ho escriu al fitxer destí. Per escriure al fitxer, utilitza un altre mètode 

que s’explica a continuació. 
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• void escriureEnXML(CString par, int& i, CString *buf): Primer escriu el nom del 

tag, que se sap perquè aquest nom es passa pel paràmetre ‘par’. A continuació  

s’agafa el valor que es troba en la posició ‘i’ de ‘buf’. Aquest valor és el que es posa 

entre el tag. L’índex ‘i’ es va actualitzant fins que s’ha llegit tota la informació de 

‘buf’. 

 

• void escriureVoltes(CString mem[], int idVoltes, int i, CString* buf ) : Aquest 

mètode escriu tota la informació del tag dadesVolta. Aquest tag conté molts tags que 

no són simples, és a dir, que aquests tags tenen altres tags que el contenen. Els tags, 

diguem simples, s’escriuen directament amb aquest mètode, la resta dels tags es 

crida a altres funcions que a continuació s’expliquen. 

 
• void guardarInfoVolta(CString mem[],CString* buf): Després d’escriure les dades 

pertinents amb el mètode explicat abans, aquest mètode guarda en un array tota la 

informació que es llegeix de les línees de tipus T6LAP i fa uns petits càlculs que cal 

fer per escriure també en el fitxer. Es guarda ja en codi xml per escriure després 

directament el que hi ha en aquesta posició de l’array. Utilitza una funció auxiliar 

anomenada tempsToInterval2 que a continuació s’explica. 

 

• CString tempsToInterval2(double temps): Transforma el valor que es passa com a 

paràmetre en hores,minuts i segons i separats per ’:’. Tots aquests valors es guarden 

en una variable de tipus CString que es retornat per què es guardi en l’array com 

CString com totes les altres dades. 

 

• void escriureAltitudVolta(CString mem[], int queEscriure): Escriu la informació de 

l’altitud d’una volta. Concretament escriu tota la informació del tag altitudVolta, 

també els tags que conté dintre com ascendentVolta, descendentVolta i plaVolta 

que són tags que aporten informació complexa (contenen més tags). 
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• void escriureVelocitatVolta(CString mem[],int queEscriure): Escriu la mateixa 

estructura que la funció anterior però corresponent a la velocitat. 

 
 

• void escriureDistancia(CString mem[]): Escriu el tag distancia que representa la 

distancia total que s’ha fet durant l’entrenament o cursa. El valor del tag es troba 

guardat en l’array quan s’ha llegit del fitxer, per tant, solament s’accedeix a la 

posició de l’array i  després s’escriu al fitxer destí. 

 
 

• void escriureFreqCardiaca(CString  mem[],int idVolta, int queEscriure): La 

informació sobre la freqüència cardíaca s’escriu en dos llocs. El primer es troba 

dintre de la informació de dadesVolta i l’altre en dadesEntrenament. En aquest cas 

s’escriu la informació que es troba en dadesVolta, i vol dir escriure la freqüència 

mínima,màxima, mitjana, el peakepoc i la informació corresponent a l’interval, codi 

que escriu la funció escriureIntervalVolta que ja s’ha explicat anteriorment. 

 

• void escriureFreqCardiacaLog(CString mem[],int idVolta,intqueEscriure) : Escriu el 

mateix que la funció anterior, solament canvia els valors de les etiquetes perquè 

aquests valors representen que són de la cursa i la funció anterior son valors de la 

volta. 

 
• void escriureTLAP(CString mem[], int idVolta, int i, CString* buf): Escriu tota la 

informació del tag dadesEntrenament que no pertany a dadesVolta. Utilitza els 

mètodes escriureDataEntrenament, escriureUnitats, escriureDadesAtmosferiques, 

escriureIntervalMostreig, escriureFeeling, escriureAltitud i escriureVelocitat.   que 

s’exposen a continuació per escriure els tags que el composen però abans escriu el 

tag tipusExercici amb el valor ‘correr’ que és el tipus d’exercici per defecte. 
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• void escriureDataEntrenament(CString mem[]): Escriu tota la informació que 

pertany a dataEntrenament. Això vol dir la data d’entrenament, temps inicial i el 

temps de finalització de l’entrenament. 

 
• void escriureUnitats(void): Escriu les unitats de mesures que es troben en el fitxer. 

Aquestes mesures són les de la velocitat, altura, distancia, temps, data, pressió i 

temperatura. 

 
• void escriureDadesAtmosferiques(CString mem[]): Escriu els valors de la pressió de 

l’aire i temperatura que pertany a les dades atmosfèriques.  

 
• void escriureIntervalMostreig(CString mem[]): Escriu ‘<intervalMostreig> 00:00:02 

</intervalMostreig>’ . Informa quin espai de temps hi ha entre dos instants 

consecutius. Es refereix que la informació que hi ha entre dos línees de tipus 

T6LOG hi ha una diferència, en aquest cas, de dos segons. 

 
• void escriureFeeling(CString mem[]): Escriu el tag feeling. Això vol dir que escriu el 

tag “<FEELING>3</FEELING>”. El valor del tag s’agafa de l’array on guardem la 

informació que llegim del fitxer orígen. 

 
• void escriureAltitud(CString mem[], int queEscriure): Escriu la mateixa estructura 

d’informació que la funció escriureAltitudVolta comentada anteriorment. 

 
• void escriureVelocitat(CString mem[], int queEscriure): Escriu la mateixa estructura 

d’informació que la funció escriureVelocitatVolta comentada anteriorment. 

 
• CString trobarComa(int& index, CString *buf): Busca el primer caràcter ‘,’ que troba 

en el CString buf que es passa per paràmetre a partir de la posició ‘index’ que també 

es passat per paràmetre. 
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• CString trobarPunt(int& index, CString buf): Busca el primer caràcter ‘.’ que troba 

en el CString buf que es passa per paràmetre a partir de la posició “index” que també 

es passat per paràmetre. 

 

• CString modifBuf(CString *buf): Fa una còpia del CString que es passa com a 

paràmetre i es retorna aquesta còpia. 

 

• void escriureFiCapcelera(void): Escriu “</entrenament>”. 
 

 
• void Tancar(void): Tanca tots els fitxers oberts. 

 
 

• CString cogerSubString(CString cadena,int index): Retorna un CString que 

comprèn els caràcters del CString cadena que van des del caràcter de la posició 

‘index’ fins el primer espai que es troba o fins al final de la cadena. 

 

• void escriureIntervalVoltaLog(CString mem[],int idVolta): Escriu els tags 

tempsSotaInterval, tempsSobreInterval i  tempsInterval i els seus valors 

corresponents dintre del tag ‘intervalLog’. Tots els conjunts d’intervalLog es troben 

dintre del tag “IntervalsLog” que també s’escriu en aquest mètode. 

 

• CString tempsToInterval(CString temps): Calcula les hores, minuts i segons que es 

passa per paràmetre i retorna aquests valors en un CString. 

 

• void arreglarXML(CString nameXml,CString nameSuunto): Canvia d’ordre els tags 

dadesEntrenament i dadesEntrenamentHR en el fitxer destí. 

 

• void associarXML(CString nameSuunto): Aquesta funció escriu el tag origenDades. 

Aquest tag informa del tipus de pulsòmetre i el fitxer sdf que s’ha utilitzat com a 

origen per generar el fitxer xml. 
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• void afegirDadesCartografiques(CString fileName, CString nameVec): Afegeix nous 

tags al tag origenDades. Aquesta informació s’afegeix en el moment que es genera 

una simulació per visualitzar-la. En aquest moment s’està relacionant el fitxer xml 

amb els fitxers vectorials i rasters, per això aquesta informació es guarda al fitxer 

xml perquè s’utilitzarà en un futur per facilitar, entre altres coses, la generació de 

noves simulacions amb els mateixos fitxers. 

 

• bool trobarTagCartografia(CString nameFile): Busca en el fitxer xml el tag 

‘cartografia’. Si el troba retorna true sinó retorna false. 

 
 

 

 9.1.2.4      ReadXmlFile.h 

 

Aquesta classe guarda informació del fitxer xml que en el moment de llegir no es pot escriure. 

Per això en aquesta classe es te un seguit d’arrays on s’emmagatzema tota aquesta informació. 

Aquesta classe s’utilitza principalment per generar el fitxer Html, que es basa en la informació 

que es llegeix del fitxer xml. 

Els arrays son: 

 
//dadesPersonals = 22 camps 
CString dadesPersonals[LONG_DADES_PERSONALS]; 
CString dadesPersonalsTag[LONG_DADES_PERSONALS]; 
 
//intervalsHR = 3 camps 
CString intervalsHR[3]; 
CString intervalsHRTag[3]; 
 
//dadesEntrenamentHr = 11 camps 
CString dadesEntrenamentHR[LONG_DADES_ENTRENAMENT_HR]; 
CString dadesEntrenamentHRTag[LONG_DADES_ENTRENAMENT_HR]; 
 
//dadesVoltaTemps = 31 camps 
CString dadesVoltaTemps[LONG_DADES_VOLTA_TEMPS]; 
CString dadesVoltaTempsTag[LONG_DADES_VOLTA_TEMPS]; 
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//dadesAlturaVolta = 8 camps 
CString dadesAlturaVolta[DADES_ALTITUD]; 
CString dadesAlturaVoltaTag[DADES_ALTITUD]; 
 
//dadesVelocitatVolta = 3 camps 
CString dadesVelocitatVolta[DADES_VELOCITAT]; 
CString dadesVelocitatVoltaTag[DADES_VELOCITAT]; 
 
//dadesCardiacaVolta = 4 camps 
CString dadesCardiacaVolta[DADES_CARDIACA]; 
CString dadesCardiacaVoltaTag[DADES_CARDIACA]; 
 
//dadesIntervalVolta = 4 camps 
CString dadesIntervalVolta[DADES_INTERVAL]; 
CString dadesIntervalVoltaTag[DADES_INTERVAL]; 
 
 

Classe ReadXmlFile 

 
 
class ReadXmlFile : public CStdioFile 
{ 
public: 
 ReadXmlFile(void); 
 ~ReadXmlFile(void); 
  
 void ReadTagCabecera(); 
 void ReadTagEntrenament(); 
 void ReadTagAtleta(); 
 void ReadTagDadesPersonals(); 
 void ReadTagDadesEntrenament(void); 
  
 void ReadTagIntervalsHR(void); 
 void ReadTagIntervalRR(void); 
 void ReadTagDada(void); 
 void ReadTagVoltes(void); 
 void ReadTagDadesVolta(void); 
 void ReadTagAltitud(void); 
 void ReadTagVelocitat(void); 
 void ReadTagFrecCardiaca(void); 
 void ReadTagInterval(void); 
 void ReadTagDataEntrenament(void); 
 void ReadTagUnitats(void); 
 void ReadTagDadesAtmosferiques(void); 
 void ReadTagVelocitatVolta(void); 
 void ReadTagFrecCardiacaVolta(void); 
 
 CString ReadTagLine(void); 
 CString ValueTag(CString buf); 
 CString TypeTag(CString buf, int i); 
 
 int GetLenArray(CString nameArray); 
 CString* GetArray(CString nameArray); 
 void escriureEnFitxer(char* buffer); 
}; 
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Mètodes   
 
 

• CString ReadTagLine(void):  Aquest mètode llegeix una línea de fitxer. Es utilitzada 

per la majoria de funcions quan es vol llegir del fitxer xml. 

 
• CString ValueTag(CString buf):  Retorna el valor del tag que conté el CString que es 

passa per paràmetre.  

 
• CString TypeTag(CString buf, int i): Retorna el nom del tag que conté el CString que es 

passa per paràmetre.  

 
• void ReadTagCabecera(): Llegeix la primera línea del fitxer que correspon a la capçalera 

del fitxer xml. 

 

• void ReadTagEntrenament(): Llegeix la segona linea del fitxer xml que és la definició 

del tag entrenament. 

 
• void ReadTagAtleta():  Llegeix totes les dades del tag atleta. Utilitza altres mètodes 

auxiliars, com són ReadTagDadesPersonals() i ReadTagIntervalsHR(). 

 

• void ReadTagDadesPersonals(): Llegeix totes les dades del tag dadesPersonals. Mentre 

llegeix es guarden en l’array dadesPersonals el valor que mostra i en dadesPersonalsTag 

el nom del tag. 

 

• void ReadTagIntervalsHR(void): Llegeix totes les dades del tag IntervalsHR. Com 

aquest tag està compost de tags de tipus intervalHR, es crida a la funció 

ReadTagIntervalRR() per cada un dels tags que hi hagi. 
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• void ReadTagIntervalRR(void): Llegeix el tag intervalHR que s’ha comentat abans. 

Guarda el nom del tag i el seu valor en un array.  

  

• void ReadTagDadesEntrenament(void): Llegeix tota la informació del tag 

dadesEntrenament. Com hi ha molts tags que formen part d’aquest tag, hi ha un mètode 

per cada tag. Així es té les següents funcions que s’expliquen a continuació: 

 ReadTagVoltes 

 ReadTagDataEntrenament 

 ReadTagUnitats 

 ReadTagDadesAtmosferiques 

 ReadTagVelocitatVolta 

 ReadTagFrecCardiacaVolta 

 
• void ReadTagVoltes(void): Llegeix tota la informació del tag voltes. Crida a la funció 

ReadTagDadesVolta() que s’encarrega de llegir totes les dades.  

 void ReadTagDadesVoltes(void):  Els quatre primers tags i els tags distancia i 

kilocalories es llegeixen directament i es guarden en el array dadesVoltaTemps i 

dadesVoltaTempsTag. La resta dels tags es criden amb el mètode corresponent 

segons el tag. Aquests mètodes són : 

o ReadTagAltitud 

o ReadTagVelocitat 

o ReadTagFrecCardiaca 

 
• void ReadTagAltitud(void): S’encarrega de llegir totes les dades del tag altitudVolta. 

Tots els valors es guarden en el array dadesAlturaVolta. 

 
• void ReadTagVelocitat(void): S’encarrega de llegir totes les dades del tag 

velocitatVolta. Tots els valors es guarden en el array dadesVelocitatVolta. 
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• void ReadTagFrecCardiaca(void): S’encarrega de llegir totes les dades del tag 

freqüènciaCardiaca. Tots els valors es guarden en el array dadesCardiacaVolta. 

 
• void ReadTagDataEntrenament(void):  Llegeix les dades del tag dataEntrenament i es 

guarden en el array dadesVoltaTemps. 

 

• void ReadTagUnitats(void): Llegeix del tag unitats i es guarda en el array corresponent, 

en el array dadesVoltaTemps. 

 
• void ReadTagDadesAtmosferiques(void): Llegeix la informació del tag 

dadesAtmosfèriques i ho guarda en el mateix array. 

 
• void ReadTagVelocitatVolta(void): Llegeix el tag velocitatVolta. El seu valor es guarda 

en el array dadesVoltaTemps. 

 
• void ReadTagFrecCardiacaVolta(void): Guarda els valors que llegeix del tag 

frequenciaCardiaca en el array dadesVoltaTemps. 

 
• void ReadTagInterval(void): Guarda els valors que llegeix del tag interval en el array 

dadesIntervalVolta. 

 
• int GetLenArray(CString nameArray): Retorna el tamany del array amb nom 

nameArray, aquest nom és passat com a paràmetre. 

 
• CString* GetArray(CString nameArray): Retorna un punter a la primera posició del 

array amb nom nameArray,el nom de la qual li passem com a paràmetre. 

 
 

• void escriureEnFitxer(char* buffer): Escriu en el fitxer el contingut del buffer que li 

passem com a paràmetre. 
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 9.1.2.5      FileHtml.h 

 

Aquesta classe escriu el fitxer html que després es pot mostrar en el projecte. S’encarrega 

d’escriure tant l’estructura html com la informació que es vol veure. 

 
 

Classe FileHtml 

 
 
class FileHtml :public CStdioFile 
{ 
 
public: 
 FileHtml(void); 
 ~FileHtml(void); 
 
public: 
 void WriteCab(CString title); 
 void WriteBody(void); 
 void WriteFiBody(void); 
 void WriteColumnSimple(CString dada); 
 void WriteColumn(CString dada, CString dadaTag); 
 CString ReadyColumnSimple(CString dada); 
 CString ReadyColumn(CString dada, CString dadaTag); 
 void WriteRow(CString dada, bool title=false,int cls=1); 
 void WriteRow1(CString dada1,CString dadaTag); 
 void WriteRow4Simple(CString dada1,CString dada2, CString dada3, CString 
dada4); 
 
 void WriteRow4(CString dada1,CString dada2, CString dada3, CString dada4, 
CString dadaTag1, CString dadaTag2, CString dadaTag3, CString dadaTag4, bool 
dadaInstant=false); 
 
 void WriteAtleta(CString dadesPersonals[],CString intervalsHR[], int 
LenDadesPersonals, int LenIntervalsHR,CString dadesPersonalsTag[],CString 
intervalsHRTag[]); 
 
 void WriteEstilos(); 
 
 void WriteInfoDadesPersonals(CString dadesPersonals[],int 
LenDadesPersonals,CString dadesPersonalsTag[]); 
 
 void WriteInfoIntervalsHR(CString intervalsHR[], int LenDadesPersonals, CString 
intervalsHRTag[]); 
 
 void WriteDada(CString dadesEntrenamentHr[], int LenArrayDadesEntrenament, 
CString dadesEntrenamentHrTag[],int cops); 
 
 void WriteDadesEntrenament(CString dadesVoltaTemps[],CString 
dadesAlturaVolta[],CString dadesVelocitatVolta[],CString dadesCardiacaVolta[],CString 
dadesIntervalVolta[],int lenArrayDadesVoltaTemps,int lenArrayDadesAlturaVolta,int 
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lenArrayDadesVelocitatVolta,int lenArrayDadesCardiacaVolta,int 
lenArrayDadesIntervalVolta,CString dadesVoltaTempsTag[],CString 
dadesAlturaVoltaTag[],CString dadesVelocitatVoltaTag[],CString 
dadesCardiacaVoltaTag[],CString dadesIntervalVoltaTag[]); 
  
 void WriteDataTime(CString dadesVoltaTemps[],CString dadesVoltaTempsTag[],int 
TipusExercici,int FiDadesMesures); 
 
 void WriteUnitats(CString dadesVoltaTemps[],CString dadesVoltaTempsTag[],int 
DadesMesures,int FiDadesMesures); 
 
 void WriteDadesVolta(CString dadesVoltaTemps[],CString 
dadesVoltaTempsTag[],CString dadesAlturaVolta[],CString dadesAlturaVoltaTag[],CString 
dadesVelocitatVolta[],CString dadesVelocitatVoltaTag[],CString 
dadesCardiacaVolta[],CString dadesCardiacaVoltaTag[],CString 
dadesIntervalVolta[],CString dadesIntervalVoltaTag[], int lenArrayDadesIntervalVolta); 
 
 void WritePrimeresDadesDeVolta(CString dadesVoltaTemps[],int numDates,CString 
dadesVoltaTempsTag[]); 
 void WriteAlturaDeVolta(CString dadesAlturaVolta[], CString 
dadesAlturaVoltaTag[]); 
 
 void WriteVelocitatDeVolta(CString dadesVelocitatVolta[], CString 
dadesVelocitatVoltaTag[]); 
 
 void WriteFrecCardiacaDeVolta(CString dadesCardiacaVolta[], CString 
dadesCardiacaVoltaTag[],CString dadesIntervalVolta[],CString dadesIntervalVoltaTag[],int 
lenArrayDadesIntervalVolta); 
 
 void WriteDadesAtmosferiques(CString dadesVoltaTemps[],CString 
dadesVoltaTempsTag[]); 
 
 void WriteDadesVelocitat(CString dadesVoltaTemps[],CString 
dadesVoltaTempsTag[]); 
 
}; 
 

 
Mètodes 

 
  

 

• void WriteCab(CString title): Escriu la capçalera d’un fitxer html. Tots els fitxers html 

tenen la mateixa, així que aquesta funció escriu la capçalera estàndard de qualsevol 

fitxer html que es generi. 

 

• void WriteBody(void): Escriu el body de l’html. A més es posa un color de fons perquè 

per defecte és el blanc. 

 

 - 140 -



                                                                                                           Simuladors per a corredors(entrenament) 

• void WriteFiBody(void): Escriu el final del fitxer. Concretament tanca les etiquetes 

body i html. 

 
• void WriteColumnSimple(CString dada): Escriu una columna amb el valor que es passa 

per paràmetre. 

 
• void WriteColumn(CString dada, CString dadaTag): Escriu una columna amb els dos 

valors que es passa per paràmetre. 

 
• CString ReadyColumnSimple(CString dada): Escriu una columna amb un cert tipus de 

lletra amb al valor que es passa per paràmetre. Aquest CString és el valor que es retorna. 

 
• CString ReadyColumn(CString dada, CString dadaTag): Escriu una columna amb el seu 

ample determinat i amb els valors que es passa com a paràmetre. Aquest CString és el 

valor que es retorna. 

 

• void WriteRow(CString dada, bool title=false,int cls=1): Escriu una fila amb una 

columna. 

 

• void WriteRow1(CString dada1,CString dadaTag): Escriu una fila amb una columna 

amb els valors que es passa com a paràmetre i tres columnes buides. 

 
• void WriteRow4Simple(CString dada1,CString dada2, CString dada3, CString dada4): 

Escriu una fila amb quatre columnes, cadascuna de les quatre columnes amb un dels 

valors que es passa com a paràmetre. És a dir, la primera columna amb el paràmetre 

dada1, la segona columna amb la dada2, etc. 

• void WriteRow4(CString dada1,CString dada2, CString dada3, CString dada4, CString 

dadaTag1, CString dadaTag2, CString dadaTag3, CString dadaTag4, bool 

dadaInstant=false): Escriu una fila amb quatre columnes, cadascuna de les quatre 

columnes amb dos dels valors que es passa com a paràmetre. És a dir, la primera 
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columna amb el paràmetre dada1 i dadaTag1, la segona columna amb la dada2 i 

dadaTag2, etc. 

 
• void WriteAtleta(CString dadesPersonals[],CString intervalsHR[], int 

LenDadesPersonals, int LenIntervalsHR,CString dadesPersonalsTag[],CString 

intervalsHRTag[]): Escriu tota la informació del tag atleta. Per escriure-ho, crida a dues 

funcions, a WriteInfoDadesPersonals ( dadesPersonals, LenDadesPersonals, 

dadesPersonalsTag) i WriteInfoIntervalsHR (intervalsHR, LenIntervalsHR, 

intervalsHRTag). 

 
• void WriteInfoDadesPersonals(CString dadesPersonals[],int LenDadesPersonals,CString 

dadesPersonalsTag[]): Escriu tota la informació del tag dadesPersonals del fitxer xml en 

una taula. 

 
• void WriteInfoIntervalsHR(CString intervalsHR[], int LenDadesPersonals, CString 

intervalsHRTag[]): Escriu els 3 valors dels que està format el camp interval del xml. 

 
• void WriteEstilos(): Escriu els estils que es necessiten per fer html. Aquests estils es 

defineix en la part inicial del fitxer entre  les etiquetes <style></style>. 

 
• void WriteDada(CString dadesEntrenamentHr[], int LenArrayDadesEntrenament, 

CString dadesEntrenamentHrTag[],int cops): Escriu totes les dades del camp <dada> de 

dadesEntrenamentHR. Utilitza la funció writeRow4 per escriure cadascun dels valors 

de cada tag dada. 

 
 

• void WriteDadesEntrenament(CString dadesVoltaTemps[],CString dadesAlturaVolta[], 

CString dadesVelocitatVolta[], CString dadesCardiacaVolta[], CString 

dadesIntervalVolta[], int lenArrayDadesVoltaTemps, int lenArrayDadesAlturaVolta, 

int lenArrayDadesVelocitatVolta, int lenArrayDadesCardiacaVolta, int 

lenArrayDadesIntervalVolta, CString dadesVoltaTempsTag[], CString 
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dadesAlturaVoltaTag[], CString dadesVelocitatVoltaTag[], CString 

dadesCardiacaVoltaTag[], CString dadesIntervalVoltaTag[]): Escriu totes les dades del 

tag dadesEntrenament. Crida a les funcions WriteDataTime i WriteDadesVolta per 

poder escriure totes les dades mencionades. 

 
• void WriteDataTime(CString dadesVoltaTemps[],CString dadesVoltaTempsTag[],int 

TipusExercici,int FiDadesMesures): Escriu les dades en html dels tags <tipusExercici> i 

<unitats> del xml. Per escriure la informació del tag unitats utilitza la funció 

WriteUnitats. 

 
• void WriteUnitats(CString dadesVoltaTemps[],CString dadesVoltaTempsTag[],int 

DadesMesures,int FiDadesMesures):  Escriu les dades del tag <unitats> del fitxer xml. 

 
• void WriteDadesVolta(CString dadesVoltaTemps[], CString dadesVoltaTempsTag[], 

CString dadesAlturaVolta[], CString dadesAlturaVoltaTag[], CString 

dadesVelocitatVolta[], CString dadesVelocitatVoltaTag[], CString dadesCardiacaVolta[], 

CString dadesCardiacaVoltaTag[], CString dadesIntervalVolta[], CString 

dadesIntervalVoltaTag[], int lenArrayDadesIntervalVolta): Escriu tota la informació de 

dadesVolta en html. Ho escriu tot en una taula d’html, i utilitza els mètodes que vénen 

a continuació per escriure-ho. 

 
• void WritePrimeresDadesDeVolta(CString dadesVoltaTemps[],int numDates,CString 

dadesVoltaTempsTag[]): Escriu les primeres cinc etiquetes de dadesVolta en una taula. 

 
 

• void WriteAlturaDeVolta(CString dadesAlturaVolta[], CString dadesAlturaVoltaTag[]): 

Escriu les dades del tag altura de dadesVolta. També ho escriu en una taula d’html. 

 
• void WriteVelocitatDeVolta(CString dadesVelocitatVolta[], CString 

dadesVelocitatVoltaTag[]) : Escriu les dades del tag velocitat de dadesVolta. També ho 

escriu en una taula d’html. 
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• void WriteFrecCardiacaDeVolta(CString dadesCardiacaVolta[], CString 

dadesCardiacaVoltaTag[], CString dadesIntervalVolta[], CString 

dadesIntervalVoltaTag[], int lenArrayDadesIntervalVolta): Escriu les dades del tag 

frequenciaCardiaca de dadesVolta. També ho escriu en una taula d’html. 

 
• void WriteDadesAtmosferiques(CString dadesVoltaTemps[],CString 

dadesVoltaTempsTag[]): Escriu les dades del tag dadesAtmosferiques de dadesVolta. 

També ho escriu en una taula d’html. 

 
• void WriteDadesVelocitat(CString dadesVoltaTemps[],CString dadesVoltaTempsTag[]): 

Escriu les dades de velocitat. També ho escriu en una taula d’html. 

 
 

 

     DialegFinestraCosmo.h 

 

Aquesta classe, tal com diu el seu nom, implementa la visualització de la simulació mitjançant 

una finestra. Quan es vol veure una simulació d’una cursa o entrenament s’utilitza una 

instancia d’aquesta classe. A continuació es mostren els atributs i mètodes d’aquesta classe: 

 
 
 

Classe DialegFinestraCosmo 

 9.1.2.6 

 
 
class CDialegFinestraCosmo : public CDialog 
{ 
 DECLARE_DYNAMIC(CDialegFinestraCosmo) 
 
public: 
 CDialegFinestraCosmo(CWnd* pParent = NULL);   // standard constructor 
 virtual ~CDialegFinestraCosmo(); 
 virtual BOOL OnInitDialog(); 
 
// Dialog Data 
 enum { IDD = IDD_DIALOGCOSMO }; 
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protected: 
 virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support 
 
 DECLARE_MESSAGE_MAP() 
 
public: 
 CCosmoplayer1 m_Cosmo; 
 CVRMLGestor m_Control; 
  
public: 
 afx_msg void OnClose(); 
 afx_msg void OnSize(UINT nType, int cx, int cy); 
 afx_msg void OnAbrirCosmo(); 
 afx_msg void OnCerrarCosmo(); 
 afx_msg void OnAbrirHtml(); 
  
private: 
 CMainFrame* m_DemoVisorPare; 
 CDialegFinestraHtml* m_HtmlGerma; 
 CDialegFinestraLista* m_ListaGerma; 
 
 CString m_NomFitxer; 
 CString m_NomFitxerExtensionPath; 
 int m_NumHtml; 
  
public: 
 void setPare(CMainFrame* m_Pare); 
 void setGerma(CDialegFinestraHtml* m_Germa); 
 void setGermaLlista(CDialegFinestraLista* m_GermaLlista); 
 void setNomFitxer(CString nomFitxer); 
 void setNomFitxerExtensionPath(CString nomFitxer); 
 void setNumHtml(int numHtml); 
 
 CMainFrame* getDemoVisorPare(); 
 CDialegFinestraLista* getListaGerma(); 
 CDialegFinestraHtml* getHtmlGerma(); 
 CString getNomFitxer(); 
 CString getNomFitxerExtensionPath(); 
 int getNumHtml(); 
  
 void guardarInfoLlista(void); 
 bool ExisteixFitxer(CString nomFitxer); 
 InfoWindow* buscarInfo(InfoWindow* pInfo=NULL, CString nameFile="",CString 
tipus=""); 
 
 InfoWindow* buscarInfo2(InfoWindow* pInfo=NULL, CString nameFile="",CString 
tipus=""); 
 
 void modificarNode(CString fileName, CString fileTipo="",CDialegFinestraHtml* 
CDFH=NULL, CDialegFinestraCosmo* CDFC=NULL); 
 
 void modificarNodeGerma(CString fileName, CString fileTipo); 
 void modificarNomNode(CString fileNameAnt, CString fileName); 
 void deleteNode(void); 
 void actualizarLista(CString pathName); 
  
}; 
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Atributs   

 
Entre els atributs de la classe trobem: 
 

• CCosmoplayer1 m_Cosmo: La variable m_Cosmo és de tipus CCosmoPlayer.  Aquest 

tipus pertany a un plug-in que permet utilitzar un visor, en aquest cas un visor tipus 

Cosmo, per poder visualitzar fitxers d’extensió wrl, que són el fitxers VRML que 

s’utilitzen per veure les simulacions. 

 

• CVRMLGestor m_Control: La variable m_Control és de la classe CVRMLGestor, classe 

ja implementada, que és utilitzada per poder gestionar els fitxers que es volen veure en 

el visor Cosmo. Els mètodes que vénen a continuació són mètodes que s’executen quan 

es produeix un event en la finestra que s’ha implementat. Per cadascun dels mètodes, 

s’explicaran quin tipus d’event succeeix i que es fa. 

 

• CMainFrame* m_DemoVisorPare, CDialegFinestraHtml* m_HtmlGerma, 

CDialegFinestraLista* m_ListaGerma: Les variables m_DemoVisorPare, m_HtmlGerma 

i m_ListaGerma són punters que es guarden per tenir una referència de la finestra que 

l’ha pogut obrir. Són necessaris per fer operacions internes de control. Per exemple, si 

l’usuari ja ha obert una finestra html d’un fitxer, doncs la possibilitat de tornar a obrir 

una altra igual no és factible perquè està controlat per l’aplicació. 

  

• CString m_NomFitxer, CString m_NomFitxerExtensionPath, int m_NumHtml: Les tres 

variables són bastant intuïtives pel seu nom. En les dues primeres variables es guarden 

el nom i el path respectivament. En la tercera variable es guarda el número de finestres 

html que estan obertes. 

 
 
 

 - 146 -



                                                                                                           Simuladors per a corredors(entrenament) 

 
Mètodes 

 
  

Els següents mètodes son utilitzades per inicialitzar les variables abans mencionades amb el 

valor que se li passa per paràmetre. 

• void setPare(CMainFrame* m_Pare); 

• void setGerma(CDialegFinestraHtml* m_Germa); 

• void setGermaLlista(CDialegFinestraLista* m_GermaLlista); 

• void setNomFitxer(CString nomFitxer); 

• void setNomFitxerExtensionPath(CString nomFitxer); 

• void setNumHtml(int numHtml); 

 
 
I les següents per obtenir el valor: 
 

• CMainFrame* getDemoVisorPare(); 

• CDialegFinestraLista* getListaGerma(); 

• CDialegFinestraHtml* getHtmlGerma(); 

• CString getNomFitxer(); 

• CString getNomFitxerExtensionPath(); 

• int getNumHtml(); 

 
 
A continuació s’explica els mètodes que s’executen quan hi ha un event en la finestra: 
 
 

• afx_msg void OnClose() : Aquest mètode s’executa quan es vol tancar la finestra  

prement el botó de la finestra. Quan l’usuari fa aquesta acció, abans de tancar la finestra 

es fan unes comprovacions prèvies pel bon funcionament del sistema i després tancarà 

la finestra. 

 
• afx_msg void OnSize(UINT nType, int cx, int cy): Aquest mètode s’executa quan 

l’usuari vol modificar el tamany de la finestra. En aquest cas solament modifica la 

grandària sense fer res més. 
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• afx_msg void OnAbrirCosmo():  Aquest mètode s’executa quan l’usuari vol obrir una 

finestra per visualitzar una simulació (una finestra Cosmo). El primer que fa és 

comprovar en quina situació s’ha escollit aquesta opció,és a dir, si des de la finestra 

principal o des d’una finestra html, per exemple. Un cop se sap la situació, s’assigna 

certs valors a certs atributs i obre una finestra Cosmo amb els fitxers escollits per 

l’usuari. 

 
• afx_msg void OnCerrarCosmo() : Aquest mètode s’executa quan l’usuari vol tancar la 

finestra. Fa les mateixes comprovacions que el mètode OnClose(), però en aquest cas 

s’executa quan l’usuari escull aquesta opció en el menú de la finestra. 

 
• afx_msg void OnAbrirHtml(): Aquest mètode s’executa quan l’usuari vol obrir una 

finestra de tipus html. Abans de res, es comprova si s’ha obert o no aquest fitxer 

prèviament, és a dir, si en aquest moment ja està obert. En cas que estigui oberta ja  no 

es tornarà a obrir. En cas contrari, s’obrirà una nova finestra i  s’assignaran  als atributs 

els valors corresponents. 

 
• void guardarInfoLlista(void): Guarda la informació necessària  per saber si una finestra 

està oberta o no, tant si és de tipus html o cosmo. Aquesta informació es guarda en una 

estructura de tipus InfoWindow comentada anteriorment i es guarda en un array de 

tipus InfoSaveWindow, estructura que també s’ha comentat abans. 

• bool ExisteixFitxer(CString nomFitxer): Retorna cert si existeix el fitxer amb el nom 

que se li passem per paràmetre. En cas contrari, retorna fals. 

 
 

• InfoWindow* buscarInfo(InfoWindow* pInfo=NULL, CString nameFile="",CString 

tipus=""): Busca la informació d’una finestra en l’array InfoSaveWindow que es troba en 

els paràmetres que se li passa per paràmetres. Aquesta informació pot trobar-se en una 

estructura de tipus InfoWindow o amb dos Cstring, que serien el nom del fitxer i el 
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tipus de finestra respectivament. Qualsevol de les dues opcions son vàlides per a la 

recerca. 

. 
• InfoWindow* buscarInfo2(InfoWindow* pInfo=NULL, CString nameFile="",CString 

tipus=""): Busca la mateixa informació que el mètode anterior. És una segona versió 

accedint a l’array des de un path diferent. 

 
• void modificarNode(CString fileName, CString fileTipo="",CDialegFinestraHtml* 

CDFH=NULL, CDialegFinestraCosmo* CDFC=NULL): Modifica el node amb el nom 

del fitxer que se li passa per paràmetre i  canvia els valors dels altres atributs pels valors 

fileTipo,CDFH i CDFC. 

 
• void modificarNodeGerma(CString fileName, CString fileTipo): Modifica el punter 

ptrCosmoDialeg  del seu tipus amb nom de fitxer filename i de tipus fileTipo. 

 
• void modificarNomNode(CString fileNameAnt, CString fileName): Modifica el nom 

del fitxer “fileNameAnt” pel nom fileName. 

 
• void deleteNode(void): Esborra el node de tipus InfoWindow de l’array 

InfoSaveWindow. 

 
• void actualizarLista(CString pathName): Actualitza la vista de la finestra exploradora 

per on es pot navegar pels diferents directoris. Actualitza quan s’obre un fitxer html i 

canvia el valor de la columna obert a “yes”. 
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     DialegFinestraHtml.h 

 

Aquesta classe, tal com diu el seu nom, implementa la visualització de les dades mitjançant una 

finestra. Quan es vol veure les dades d’una cursa o entrenament s’utilitza una instancia 

d’aquesta classe. A continuació es mostren els atributs i mètodes d’aquesta classe: 

 
 
 

Classe DialegFinestraHtml 

 9.1.2.7 

 
 
class CDialegFinestraHtml : public CDialog 
{ 
 DECLARE_DYNAMIC(CDialegFinestraHtml) 
 
public: 
 CDialegFinestraHtml(CWnd* pParent = NULL);   // standard constructor 
 virtual ~CDialegFinestraHtml(); 
 virtual BOOL OnInitDialog(); 
 

enum { IDD = IDD_DIALOGHTML }; 
 
protected: 
 virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support 
 
 DECLARE_MESSAGE_MAP() 
 
public: 
 CExplorer1 m_Explorer; 
  
private: 
 CMainFrame* m_DemoVisorPare; 
 CDialegFinestraCosmo* m_CosmoGerma; 
 CDialegFinestraLista* m_ListaGerma; 
 
 CString m_NomFitxer; 
 CString m_NomFitxerExtensionPath; 
 int m_NumCosmo; 
 double m_posLista; //posicio en que es troba en la llista de CListCtrl 
 
 FileHtml fileHtml; 
 ReadXmlFile SourceFileXML; 
 
public: 
 afx_msg void OnSize(UINT nType, int cx, int cy); 
 afx_msg void OnAbrirHtml(); 
 afx_msg void OnCerrarHtml(); 
 afx_msg void OnAbrirCosmo(); 
 afx_msg void OnClose(); 
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public: 
 void setPare(CMainFrame* m_Pare); 
 void setGerma(CDialegFinestraCosmo* m_Germa); 
 void setGermaLlista(CDialegFinestraLista* m_Germa); 
 void setNomFitxer(CString nomFitxer); 
 void setNomFitxerExtensionPath(CString nomFitxer); 
 void setNumCosmo(int NumCosmo); 
 void setPosLista(int posLista); 
 
 CMainFrame* getDemoVisorPare(); 
 CDialegFinestraCosmo* getCosmoGerma(); 
 CDialegFinestraLista* getListaGerma(); 
 CString getNomFitxer(); 
 CString getNomFitxerExtensionPath(); 
 int getNumCosmo(); 
 double getPosLista(); 
 
 void modificarNodeGerma(CString fileName, CString fileTipo); 
 void deleteNode(void); 
 void guardarInfoLlista(void); 
 void modificarNomNode(CString fileNameAnt , CString fileName); 
 void modificarNode(CString fileName,CString fileTipo="",CDialegFinestraHtml* 
CDFH=NULL, CDialegFinestraCosmo* CDFC=NULL); 
 
 InfoWindow* buscarInfo(InfoWindow* pInfo=NULL,CString nameFile="",CString 
tipus=""); 
 
 InfoWindow* buscarInfo2(InfoWindow* pInfo=NULL,CString nameFile="",CString 
tipus=""); 
 
 bool ExisteixFitxer(CString nomFitxer); 
   
}; 
 
 
 
 

 
Atributs   

 
Respecte als atributs següents: 
 
 

• CMainFrame* m_DemoVisorPare; 
• CDialegFinestraCosmo* m_CosmoGerma; 
• CDialegFinestraLista* m_ListaGerma; 

 
• CString m_NomFitxer; 
• CString m_NomFitxerExtensionPath; 
• int m_NumCosmo; 
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Tots han estat explicats quan s’ha parlat de la classe DialegFinestraCosmo, i per tant aquests 

tenen la mateixa funcionalitats que els anteriors. És per això que no es tornen a explicar 

perquè tenen la mateixa funcionalitat. 

 
• CExplorer1 m_Explorer: Aquesta classe és necessària perquè implementa el plug-in que 

ajuda a visualitzar les dades en format html. Per tant,  amb aquesta variable es pot 

mostrar les dades de la cursa en format html. 

 
• FileHtml fileHtml i ReadXmlFile SourceFileXML:  Són atributs que s’utilitzen en cas 

de que l’usuari vulgui veure en format html un fitxer xml que encara no ha estat 

generat en format html. En aquest cas, quan l’usuari obre una finestra html, abans de 

mostrar-ho, comprova si existeix el fitxer html, i en cas de no existir genera el fitxer. 

 
• double m_posLista: Indica en quina posició de la llista es troba el nom del fitxer. 

Aquest atribut és útil per quan es vol modificar els atributs de la vista d’aquest fitxer. 

 
 
 

 
Mètodes   
 

Aquests mètodes que s’expliquen a continuació són executats quan es produeix algun event 

dintre de la finestra de l’aplicació: 

 
• afx_msg void OnClose():Aquest mètode s’executa quan l’usuari vol tancar la finestra. 

Quan  prem sobre el botó tancar de la finestra, aquest mètode fa unes comprovacions 

prèvies abans de tancar la finestra. 

 
• afx_msg void OnSize(UINT nType, int cx, int cy): Aquest mètode s’executa quan es vol 

modificar el tamany de la finestra. En aquest cas, no fa cap comprovació i solament es 

modificarà el tamany de la finestra. 
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• afx_msg void OnAbrirHtml(): Aquest mètode s’executa quan es vol obrir una finestra 

html. Primer es comprova en quina situació s’ha escollit aquesta opció,és a dir, si des de 

la finestra principal o des d’una finestra html, per exemple. Un cop se sap la situació, 

s’assigna certs valors a certs atributs i obre una finestra html amb els fitxers escollits per 

l’usuari. 

 
• afx_msg void OnCerrarHtml(): Aquest mètode s’executa quan es vol tancar la finestra. 

Fa les mateixes comprovacions que el mètode OnClose(), però en aquest cas s’executa 

quan l’usuari escull aquesta opció en el menú de la finestra. 

 
• afx_msg void OnAbrirCosmo():Aquest mètode s’executa quan es vol obrir una finestra 

de tipus cosmo. En aquest cas, es comprova si no s’ha obert aquest fitxer prèviament 

amb la finestra oberta, en aquest cas no es tornarà a obrir. En cas contrari, s’assigna als 

atributs els valors corresponents i s’obrirà una finestra de tipus cosmo. 

 
 
 
A continuació els mètodes que són utilitzats per inicialitzar les variables abans mencionades 

amb el valor que se li passa per paràmetre. 

 
 

• void setPare(CMainFrame* m_Pare); 

• void setGerma(CDialegFinestraCosmo* m_Germa); 

• void setGermaLlista(CDialegFinestraLista* m_Germa); 

• void setNomFitxer(CString nomFitxer); 

• void setNomFitxerExtensionPath(CString nomFitxer); 

• void setNumCosmo(int NumCosmo); 

• void setPosLista(int posLista); 
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I les següents per obtenir el valor: 
 

• CMainFrame* getDemoVisorPare(); 

• CDialegFinestraCosmo* getCosmoGerma(); 

• CDialegFinestraLista* getListaGerma(); 

• CString getNomFitxer(); 

• CString getNomFitxerExtensionPath(); 

• int getNumCosmo(); 

• double getPosLista(); 

 
 
La resta de mètodes són:  
 
 

• void modificarNodeGerma(CString fileName, CString fileTipo): Modifica el punter 

ptrHtmlDialeg  del seu tipus del node amb nom de fitxer filename i de tipus fileTipo. 

 
• void deleteNode(void): Esborra el node de tipus InfoWindow de l’array 

InfoSaveWindow. 

 

• void guardarInfoLlista(void): Guarda la informació necessària  per saber si una finestra 

està oberta o no de tipus html o cosmo. Aquesta informació està continguda en una 

estructura de tipus InfoWindow comentada anteriorment i es guarda en un array de 

tipus InfoSaveWindow, també comentada abans. 

 
• void modificarNomNode(CString fileNameAnt , CString fileName): Modifica el nom 

del fitxer ‘fileNameAnt’ pel nom fileName. 

 
• void modificarNode(CString fileName,CString fileTipo="",CDialegFinestraHtml* 

CDFH=NULL, CDialegFinestraCosmo* CDFC=NULL): Modifica el node amb el nom 

del fitxer que se li passa per paràmetre i  canvia els valors dels altres atributs pels valors 

fileTipo, CDFH i CDFC. 

 

• InfoWindow* buscarInfo(InfoWindow* pInfo=NULL,CString nameFile="",CString 

tipus=""): Busca la informació d’una finestra en l’array InfoSaveWindow. La informació 
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a buscar se li passa per paràmetres. Pot ser passada en una estructura de tipus 

InfoWindow o amb dos Cstring, passant el nom del fitxer i el tipus respectivament. 

Qualsevol de les dues opcions son vàlides per la recerca. 

 
 
 

• InfoWindow* buscarInfo2(InfoWindow* pInfo=NULL,CString nameFile="",CString 

tipus=""): Busca la mateixa informació que el mètode anterior. És una segona versió 

accedint a l’array des d’un path diferent. 

 
• bool ExisteixFitxer(CString nomFitxer): Retorna cert si existeix el fitxer amb el nom 

que se li passa per paràmetre. En cas contrari, retorna fals. 

 
 

 9.1.2.8      DialegFinestraLista.h 

 

Aquesta classe, tal com diu el seu nom, implementa la visualització de les dades mitjançant una 

finestra. Quan es vol veure les dades d’una cursa o entrenament s’utilitza una instancia 

d’aquesta classe. A continuació es mostren els atributs i mètodes d’aquesta classe: 

 
 

Classe DialegFinestraLista 

 
 
class CDialegFinestraLista : public CDialog 
{ 
 DECLARE_DYNAMIC(CDialegFinestraLista) 
 
public: 
 CDialegFinestraLista(CWnd* pParent = NULL);   // standard constructor 
 virtual ~CDialegFinestraLista(); 
 
// Dialog Data 
 enum { IDD = IDD_DIALOGLISTA }; 
 
protected: 
 virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support 
 DECLARE_MESSAGE_MAP() 
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public: 
 virtual BOOL Create(UINT nIDTemplate, CWnd* pParentWnd=0); 
 virtual BOOL OnInitDialog(); 
  
 afx_msg void OnSize(UINT nType, int cx, int cy); 
 afx_msg void OnClose(); 
 afx_msg void OnNMDblclkList1(NMHDR *pNMHDR, LRESULT *pResult); 
 
public: 
 CListCtrl m_ListControl; 
 
private: 
 CMainFrame* m_DemoVisorPare; 
 CDialegFinestraHtml* m_GermaHtml; 
 CString PathLista; 
 InfoFileDir m_InfoFileDir; 
 
public: 
 void setPare(CMainFrame* m_Pare); 
 void setGerma(CDialegFinestraHtml* m_Germa); 
 void setPathLista(CString pathLista); 
 
 CString getPathLista(); 
 CMainFrame* getDemoVisorPare(); 
 CDialegFinestraHtml* getGermaHtml(); 
 int getNumFilasControl(void); 
 
 void inicializarInfoDir(CString path=""); 
 void updateFileYes(CString pathName, CString FileName, int fila); 
 void updateFileNo(CString pathActual, CString pathFile, CString fileName); 
 void modificarInfoFitxerEnDirectori(int accio, CString pathD, CString 
strTextName);//accio=0->insertar 
 
 void setInfoFilaControl(int posicioFila, int posicioColumna, CString text); 
 bool trobarDirectori(CString path); 
 CString posarTitolLlista(CString path); 
 CString getInfoFilaControl(int posicioFila, int posicioColumna); 
 int trobarPosFitxerDirectori(CString fileName); 
 
}; 
  
 
 
 
S’explicaran les variables i els mètodes que no han estat explicats anteriorment. Així, les 

variables m_DemoVisorPare i m_GermaHtml i els mètodes com OnSize, Create u OnClose 

entre altres, no es tornen a explicar. 
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Atributs   
 

• CListCtrl m_ListControl: És una instancia de la vista que mostra aquesta finestra. En 

aquesta vista es visualitza tots els fitxers i directoris del directori on es troba. La forma 

de veure aquestes dades i la seva manipulació es fa a partir d’aquesta variable. 

 
• CMainFrame* m_DemoVisorPare: Punter a la finestra principal del programa per tenir 

una referència a ella. Serveix per tenir accés a variables de la finestra principal i poder, 

d’aquesta manera, fer les gestions de control oportunes. 

 
• CDialegFinestraHtml* m_GermaHtml: Punter a la finestra html que té obert el mateix 

fitxer que la finestra cosmo. Com en la variable anterior, serveix per fer les gestions de 

control. 

 
• CString PathLista : PahtLista es guarda el valor actual del path. Quan es va navegant 

pels diferents directoris, aquesta variable guarda el path on es troben en aquell precís 

moment. 

 
• InfoFileDir m_InfoFileDir: InfoFileDir és un array de tipus InfoFileDir on es guarda, 

per cada directori, la llista de tots els fitxers oberts que pertanyen  a aquest directori. 

Quan es tanca qualsevol fitxer, s’esborra de la llista. 

 
 
 
 

 
Mètodes   
 

 
• afx_msg void OnNMDblclkList1(NMHDR *pNMHDR, LRESULT *pResult): S’executa 

quan es fa doble click sobre qualsevol fila de la llista que es té. Un cop es clica s’executa 

totes les accions que s’ha implementat. En aquest cas, primer es comprova si s’ha clicat 

sobre un fitxer o un directori. En cas d’un directori, es recarrega la vista amb els fitxers i 
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directoris que hi han en el directori seleccionat. En cas de ser un fitxer, s’obre una 

finestra de tipus html on mostra totes les dades d’aquest fitxer i s’actualitza el llista 

indicant en la columna “Obert” el valor “yes”. 

 

• void setPathLista(CString pathLista): Guarda en la variable PathLista el valor del 

paràmetre pathLista. 

 
• CString getPathLista(): Retorna el valor de la variable PathLista. 

 
• void inicializarInfoDir(CString path=""): Inicialitza l’array m_InfoFileDir. Quan es 

mostra la finestra per primer cop s’inicialitza amb el nom del directori per defecte i la 

llista de fitxers oberts buida. En altre cas, s’inicialitza amb el nom del path que es passa 

per paràmetre, però igualment amb la llista de fitxers buida. 

 
• void updateFileYes(CString pathName, CString FileName, int fila): Actualitza la fila 

del fitxer que es selecciona. En concret, s’actualitza la columna amb nom Obert amb el 

valor “Yes”. 

 
• void updateFileNo(CString pathActual, CString pathFile, CString fileName): Actualitza 

la fila del fitxer que es selecciona. En concret, s’actualitza la columna amb nom Obert 

amb el valor “No”. 

 
• void modificarInfoFitxerEnDirectori(int accio, CString pathD, CString strTextName): 

Insereix o esborra el nom d’un fitxer d’un directori en concret passat per paràmetre. 

L’acció a realitzar(inserir o esborrar) s’indica pel valor del paràmetre accio. Si accio=0 

llavors insereix, si accio=1 esborra. Insereix quan es vol veure la informació d’un dels 

fitxers. Quan s’insereix vol dir que el fitxer amb nom “strTextName” que es troba en el 

directori “pathD” ha estat obert(i apareix la finestra html) .S’esborra quan es tanca la 

finestra, perquè això vol dir que com no apareix en la llista de fitxers oberts, aquest 

fitxer no està obert. 
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• void setInfoFilaControl(int posicioFila, int posicioColumna, CString text): Insereix un 

nou ítem a la vista de la finestra. S’insereix en la fila i columna amb el valor que es passa 

per paràmetre. 

 
 
 

• CString getInfoFilaControl(int posicioFila, int posicioColumna): S’obté el valor del 

ítem que es troba en la fila i columna que es passa per paràmetre. 

 
• bool trobarDirectori(CString path): Busca en l’array m_InfoFileDir el directori amb el 

nom que es passa per paràmetre. Si troba el nom del fitxer en aquest array retorna true, 

en cas contrari false. 

 
• CString posarTitolLlista(CString path): Retorna el nom del directori que es troba dintre 

del CString que es passa per paràmetre. Aquest CString conté el path complet del 

directori que s’està visualitzant actualment. 

 

• int trobarPosFitxerDirectori(CString fileName): Busca el fitxer que té com a nom 

“fileName” que es passa per paràmetre en el directori actual. Si no el troba retorna zero 

sinó retorna la fila on es troba en la vista actual. 

 
 
 

  

Classes visualitzadores 9.1.3

 
 
A continuació s’exposen les classes que implementen codi VRML. Serveixen per generar fitxers 

vrml i crear amb els mètodes un món vrml qualsevol. Per la implementació del projecte només 

s’han utilitzats tres mètodes per visualitzar el fitxer wrl que l’usuari escull perquè no es 

necessita generar codi. Aquests tres mètodes serveixen per inicialitzar el cosmoPlayer, per 

 - 159 -



                                                                                                           Simuladors per a corredors(entrenament) 

agafar un món com a base i per crear el món. La resta de mètodes no s’han utilitzat a excepció 

d’aquelles que s’utilitzen dintre dels mètodes que s’han nombrat per visualitzar el fitxer. 

 
 
Seqüència per poder visualitzar un fitxer wrl 
 
 
m_Control.InitializeCosmoPlayer( GetDlgItem( IDC_COSMOPLAYER1 ), 
m_World.GetBuffer(m_World.GetLength())); 
 
m_Control.SetWorld(m_World); 
m_Control.CreateObject("Cono",filePath,false); 
 

 

 

Classe VRML3DNode 

 
 
class CVRML3DNode   
{ 
public: 
 bool m_Null; 
 bool IsNull(); 
 float m_X; 
 float m_Y; 
 float m_Z; 
 CVRML3DNode(); 
 CVRML3DNode(float X, float Y, float Z); 
 CVRML3DNode(CString Init); 
 void IniNode(CString Init); 
 void IniNode(CVRML3DNode Init); 
 virtual ~CVRML3DNode(); 
 
}; 
 
 
 

Classe VRMLGestor 

 
 
class CVRMLGestor : public CVrmlExBrowserBase   
{ 
 
public: 
 void SetWorld(CString World, bool UseGlobalTimer=true); 
 bool ExistObject(CString pID); 
 void CreateGlobalTimer(CString pID, CString CycleInterval); 
 void CreateVrmlFromString(CString pID, CString String); 
 void DeleteAnimation(CString pID); 
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 void DeleteObject(CString pID); 
 CVRMLItem * GetObject(CString pID); 
 void DeleteRoute(CString NodeOutID, CString EventOut, CString NodeInID, CString 
EventIn); 
 
 float CreateLineOfObjects(CString pID, CString Mesh, float Orx, float Ory, float Orz, 
float Dtx, float Dty, float Dtz, int R, int G, int B); 
 
 void CreateBackground(CString pID, CString Background); 
 float CreateLine(CString pID, float Orx, float Ory, float Orz, float Dtx, float Dty, 
float Dtz, float R, float G, float B); 
 
 void StopAnimation(CString pID); 
 void RestartAnimation(CString pID, CString Tipus, bool Touch); 
 void SetEnabled(CString pID, bool enable); 
 void CreateLogo(CString pID, CString Logo, float x1, float y1, float z1,float x2, 
float y2, float z2,float x3, float y3, float z3,float x4, float y4, float z4); 
 
 void CreateWhereIAm(CString pID,CString Mesh); 
 void CreateViewPoint(CString pID, float x, float y, float z); 
 void CreateViewPointDefault(CString pID, float x, float y, float z); 
  
    void EventOutCallback(CString pID); 
 bool ExistAnimation(CString pID); 
 void CleanWorld(); 
  
 void SetTouchTime(CString pID, float time); 
 void SendFraction_changed(CString pID, float Fraction); 
  
 void CreateSound(CString pID, CString Tipus); 
 void CreateScript(CString pID, CString Tipus, CString URL); 
 void CreateAnimation(CString pID, CString Tipus, CString Time, CString Keys, 
CString KeysValues, bool Touch, bool cr_Objecte=TRUE); 
 
 void CreateControledAnimation(CString pID, CString Tipus, CString Time, CString 
Keys, CString KeysValues); 
 
 void CreateInterpPositions(CString pID, CString Keys, CString KeysValues); 
 void CreateTouchObject(CString pID, CString Tipus); 
 void SetStopTime(CString pID, float time); 
 void SetStartTime(CString pID, float time); 
 void CreateTimer(CString pID, CString CycleInterval, CString loop, CString 
StartTime, CString StopTime); 
 
 void CreateText(CString pID, CString Text, bool fixed); 
 void CreateText(CString pID, CString Text, float x, float y, float z, bool fixed); 
 void CreateText(CString pID, CString Text, float x, float y, float z, bool fixed, float 
R, float G, float B); 
 
 void CreateText(CString pID, CString Text, float x, float y, float z, bool fixed, float 
R, float G, float B, float TamLletra); 
 
 void CreateText(CString pID, CString Text, float x, float y, float z, bool fixed, float 
R, float G, float B, float TamLletra, CString TipusFont); 
 
 void WriteText(CString pID, CString Text, float x, float y, float z, bool fixed, float R, 
float G, float B); 
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 void CreateChar(CString pID, char Car, float x, float y, float z, bool fixed, float R, 
float G, float B); 
  
 CVRMLItem * GetObjectFromWorld(CString pID); 
 void CreateObject(CString Name, CString Tipus, bool Proto, float x=0, float y=0, 
float z=0); 
 
 void CreateObject(CString pID, CString Tipus, bool Proto, float x, float y, float z, 
CString rotx, CString roty, CString rotz, float escX=1, float escY=1, float escZ=1); 
  
 void CreateObject(CString pID, CString Tipus, bool Proto, float x, float y, float z, 
float rotx, float roty, float rotz); 
 
 void CreateObject1(CString Name, CString Tipus, float x=0, float y=0, float z=0); 
 void CreateObjectCube(CString Name, CString Tipus, float x=0, float y=0, float 
z=0); 
  
 void CreateObject(CString pID, CString Tipus, CString anchor,bool Proto,  float 
x=0, float y=0, float z=0); 
 
 void CreateObject(CString pID, CString Tipus, CString anchor, float x, float y, float 
z); 
 
  
 void SetColor(CString pID, float r, float g, float b); 
 void SetRotation(CString pID, float x, float y, float z); 
 void SetScale(CString pID, float x, float y, float z); 
 void GetScale(CString pID, float &x, float &y, float &z); 
 void GetTranslation(CString pID, float &x, float &y, float &z); 
 void GetTime(CString pID, double &t); 
 void GetFractionChanged(CString pID, float &fr); 
 void GetColor(CString pID, float &r, float &g, float &b); 
 void GetRotation(CString pID, float &x, float &y, float &z); 
 void SetTranslation(CString pID, float x, float y, float z); 
  
  
 void AddRoute(CString NodeOutID, CString EventOut, CString NodeInID, CString 
EventIn); 
 
 void LoadURL(CString URL); 
  
 void CreateVrmlFromURL(CString pID, CString URL); 
     CVRMLGestor(); 
     virtual ~CVRMLGestor(); 
 void Interpolar(CString ident_ent,CString meshAnim,int cami); 
 void AturaAnimacions(); 
 void EngegaAnimacions(); 
 void DeleteAnimations(); 
 void CreateAnimationNoOrientation(CString pID, CString Tipus, CString Time, 
CString Keys, CString KeysValues,bool Touch, bool cr_Objecte=TRUE); 
 
 void CreateInterpOrientation(CString pID, CString Keys, CString KeysValues); 
 
private: 
 CString WriteRotationValues(CString KeysValues); 
 CTypedPtrMap <CMapStringToPtr,CString,CVRMLItem *> m_MapaNodes; 
 CTypedPtrMap <CMapStringToPtr,CString,CVRMLNodeAnim *> 
m_MapaAnimacions; 
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 CTypedPtrMap <CMapStringToPtr,CString,CVRMLNodeAnim *> 
m_MapaAnimacionsPausades; 
 
 void ClearAll(); 
 
 bool StoreObject(CString pID, int Numnodes,  IVrmlExNode ** pNode); 
 bool m_primerObject; 
 bool m_primerObjectPrimitive; 
 bool m_primerWhereIAm;//CHUNGO 
 // Indica si estem en mode debug (escriure el fitxer VRML) 
 bool m_Debug; 
 
protected: 
 CString ExtractParameter(CString &accio,LPCTSTR separator=","); 
}; 
 
 
 

 

Classe VRMLItem 

 
class CVRMLItem : public CVrmlExEventOutObserverBase   
{ 
public: 
 bool m_Touch; 
 bool m_Enabled; 
 
private: 
 int m_NumNodes; 
 IVrmlExNode** m_node; 
 float m_Fraction; 
 float m_StartTime; 
 float m_StopTime; 
 float m_scaleX, m_scaleY, m_scaleZ; 
 float m_translateX, m_translateY, m_translateZ; 
 float m_colorR, m_colorG, m_colorB; 
 float m_rotateX, m_rotateY, m_rotateZ; 
 float m_orientationX, m_orientationY, m_orientationZ; 
 float m_PositionX,m_PositionY,m_PositionZ; 
 double m_time; 
 float m_fractionChanged; 
  
 
public: 
 long __stdcall raw_Callback(struct IVrmlExEventOut *,double,void *); 
 CVRMLItem(){}; 
 CVRMLItem(int NumNodes, IVrmlExNode** node); 
 virtual ~CVRMLItem(); 
 
 void SetEnabled(bool enable); 
 void GetOrientation(float &x, float &y, float &z); 
 void SetOrientation(float x, float y, float z); 
 void GetPosition(float& x, float& y, float& z); 
 void SetPosition(float x, float y, float z); 
 void SetTouchTime(float time); 
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 void SetFraction(float Fraction); 
 void SetFraction(); 
 void SetColor(float r, float g, float b); 
 void SetRotation(float x, float y, float z); 
 void GetRotation(float &x, float &y, float &z); 
 void GetFractionChanged(float& fr); 
 IVrmlExNode * GetNode(int NumNode); 
 int GetNumNodes(); 
  

void SetStopTime(float Time); 
 void SetStartTime(float Time); 
  
 
 void GetColor(float& r, float& g, float& b); 
 void GetScale(float& x, float& y, float& z); 
 void GetTranslation(float& x, float& y, float& z); 
 void GetTime(double& t); 
 

void SetScale(float x, float y, float z); 
 void SetTranslation(float x, float y, float z); 
 IVrmlExNode** GetNodes(); 
 
}; 
 
 

Classe VRMLNodeAnim 

 
class CVRMLNodeAnim   
{ 
public: 
 int RecalcKeys(double time, CString IniDuration, CString CurDuration, CString 
StartPoint); 
 CString m_Points; 
 CString m_Keys; 
 CString m_ID; 
 CString m_AnimationTime; 
 CString m_StartTime; 
 CString m_Mesh; 
 CVRMLNodeAnim(); 
 virtual ~CVRMLNodeAnim(); 
 
}; 
 
 
 

Classe VRMLQuaterna 

 
class CVRMLQuaterna 
{ 
private: 
 float q[4]; 
 
public: 
 CVRMLQuaterna(); 
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 CVRMLQuaterna(float axis[], float angle); 
 CVRMLQuaterna(const CVRMLQuaterna& quat); 
 
 void FromAxisAngle(float axis[], float angle); 
 void GetAxisAngle(float result[]); 
 
 CString ToString(); 
 
 static CVRMLQuaterna Multiply(const CVRMLQuaterna& q1, const 
CVRMLQuaterna& q2); 
}; 
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10 Diagrama de casos d’ús 

  

Un cas d’ús és una seqüència de transaccions que són desenvolupades per un sistema en 

resposta a un esdeveniment que inicia un actor sobre el propi sistema. Els diagrames de casos 

d’ús serveixen per especificar la funcionalitat i el comportament d’un sistema mitjançant la 

seva interacció amb els usuaris i/o altres sistemes. O el que és igual, un diagrama que mostra la 

relació entre els actors i els casos d’ús en un sistema. Una relació és una connexió entre els 

elements del model, per exemple la relació i la generalització són relacions. Els diagrames de 

casos d’ús s’utilitzen per il·lustrar els requeriments del sistema en mostrar com reacciona una 

resposta a esdeveniments que es produeixen en el mateix. Es pot definir un actor com al rol o 

funció que assumeix una persona, sistema o entitat que interactua amb el sistema que estem 

construint de la mateixa forma. Té la propietat de ser extern al sistema. Cal tenir en compte 

que un usuari pot accedir al sistema com diferents actors. 
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 Diagrama 10.1
  

 

Estructura general 10.1.1 

 

Top Package::Usuari

Top Package::Atleta Top Package::Entrenador

EscollirRuta

NouAtleta CarregarAtletes VistaHtml VistaCosmo

VistaLlista

Importar FitxerGestio Finestra
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Gestió finestra 10.1.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Especificació dels casos d’ús 10.2 

 

L’especificació dels casos d’ús permet descriure quina és la seqüència d’esdeveniments que 

realitza un actor per realitzar una funcionalitat.  

 

Cas d’ús: Nom del cas d’ús a especificar. 

Actors: Agents externs al sistema software que hi intervenen. 

Iniciador: Agent que inicia el cas d’ús. 

Resum: Descripció breu de les activitats que s’han de dur a terme. 

Tipus: 1 – primari, secundari o opcional. 2 – real o essencial. 

Curs típic d’esdeveniments: Descripció detallada de la interacció (conversa) entre els actors i 
el sistema. 
 
Cursos alternatius: Excepcions al curs típic. 
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En els casos d’ús següents hi ha un pas previ que no es comenta per no ser repetitius: 

• Importar fitxer 

• Carregar atletes 

• Nou atleta 

• Escollir ruta 

 
 
 
 
Els passos a seguir serien: 
 
 
Curs típic d’esdeveniments: 
 
Actors Sistema 
  
1. L’usuari indica que es vol registrar.  
 2. Es mostra una finestra amb els usuaris 

registrats i un camp per introduir el 

password 

3. L’usuari escull el seu login e introdueix el 

password. 

 

 4. Es comprova si el nom d’usuari i el 

password són correctes. 

 5. Es mostra la pantalla inicial de l’aplicació. 
 
 
Curs alternatiu: 

• Línea 2:  L’usuari cancel·la l’operació. 

• Línea 4:  El nom d’usuari i/o el password són incorrectes. 
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Importar fitxer 10.2.1 

 
 
Cas d’ús: Importar fitxer 

Actors: Usuari(iniciador),Sistema 

Resum: Genera un fitxer xml a partir de les dades del fitxer Suunto(sdf) 

Tipus: Primari i essencial 

 
 
Curs típic d’esdeveniments: 

Actors Sistema 

  

1. El cas d’ús comença quan l’usuari indica 

que vol importar un fitxer. 

 

 2. Es mostra una finestra del directori actual 

per escollir el fitxer que es vulgui en format 

sdf. 

3. L’usuari navega pels directoris per escollir 

el fitxer que desitgi. 

 

 4. Es genera un nou fitxer xml amb el mateix 

nom que el fitxer d’origen. 

 

 

Curs alternatiu: 

• Línea 3:  L’usuari cancel·la l’operació. 

• Línea 4:  El fitxer seleccionat no és correcte i es cancel·la l’operació. 
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Escollir ruta 10.2.2 

 

Cas d’ús: Escollir ruta 

Actors: Usuari(iniciador),Sistema 

Resum: Es genera un fitxer en format wrl per veure la simulació del fitxer seleccionat 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

Actors Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari indica 

que vol escollir una ruta per generar el fitxer 

de simulació. 

 

 2. Es mostra una finestra del directori actual 

on es veu tots els fitxers vectorials(en format 

vec).  

3. L’usuari pot escollir entre fitxers 

vectorials (*.vec) o rasters(*.img). 

4. L’usuari escull un fitxer del format 

indicat de qualsevol directori que hagi 

seleccionat. 

 

 5. Es mostra una finestra del directori actual 

on es veu tots els fitxers en format xml. 

6. L’usuari escull un fitxer de qualsevol 

directori que hagi seleccionat. 

 

 7. Es mostra un avis dient que s’ha generat el 

fitxer de simulació. 

Curs alternatiu: 

• Línea 3,4,6:  L’usuari cancel·la l’operació. 
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Nou atleta 10.2.3 

 

Cas d’ús: Nou atleta 

Actors: Usuari(iniciador),Sistema 

Resum: Es genera un fitxer en format wrl per veure després la simulació del fitxer 

generat a partir dels fitxers seleccionats 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

Actors Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari indica 

que vol un nou atleta. 

 

 2. Es mostra una finestra del directori actual 

on es veu tots els fitxers vectorials(en format 

vec).  

3. L’usuari pot escollir entre fitxers en format 

vectorial(vec) o en format raster(img). 

 

4. L’usuari escull un fitxer del format indicat 

del directori que ha seleccionat. 

 

 5. Es mostra una finestra del directori actual 

on es veu tots els fitxers en format xml. 

6. L’usuari escull un fitxer de qualsevol 

directori que hagi seleccionat. 

 

 7. Es mostra un avis dient que s’ha generat el 

fitxer de simulació. 

  

Curs alternatiu: 

• Línea 3,4,6:  L’usuari cancel·la l’operació. 
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Carregar atletes 10.2.4 

 

Cas d’ús: Carregar atletes 

Actors: Usuari(iniciador),Sistema 

Resum: Es genera un fitxer en format wrl per veure la simulació del fitxer seleccionat 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

Actors Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari indica 

que vol carregar atletes. 

 

 2. Es mostra una finestra del directori actual 

on es veu tots els fitxers vectorials(en format 

vec).  

3. L’usuari pot escollir entre fitxers en format 

vectorial(vec) o en format raster(img). 

 

4. L’usuari escull un fitxer del format indicat 

de qualsevol directori que hagi seleccionat. 

 

 5. Es mostra una finestra del directori actual 

on es veu tots els fitxers en format xml. 

6. L’usuari escull tots els fitxers que vulgui de 

qualsevol directori que hagi seleccionat. 

 

 7. Es mostra un avis dient que s’ha generat el 

fitxer de simulació. 

  

Curs alternatiu: 

• Línea 3,4,6:  L’usuari cancel·la l’operació. 
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Vista html 10.2.5 

 

Cas d’ús: Vista html 

Actors: Usuari(iniciador),Sistema 

Resum: Genera un fitxer html si no existeix a partir de les dades del fitxer xml 

seleccionat i ho mostra en una finestra 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

Actors Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari indica 

que vol veure un fitxer en la vista html. 

 

 2. Es mostra una finestra del directori actual 

per escollir el fitxer que es vulgui en format 

xml. 

3. L’usuari escull el fitxer xml del directori 

que ell seleccioni. 

 

 4. Es mostra la finestra amb les dades del 

fitxer xml en format html. 

Curs alternatiu: 

• Línea 3:  L’usuari cancel·la l’operació. 
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Vista cosmo 10.2.6 

 

Cas d’ús: Vista cosmo 

Actors: Usuari(iniciador),Sistema 

Resum: Mostra en una finestra el fitxer wrl seleccionat 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

Actors Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari indica 

que vol veure un fitxer en la vista cosmo. 

 

 2. Es mostra una finestra del directori actual 

per escollir el fitxer que es vulgui en format 

wrl. 

3. L’usuari escull el fitxer wrl del directori 

que ell seleccioni. 

 

 4. Es mostra la finestra amb la simulació 

preparada per iniciar-se quan l’usuari 

decideixi. 

5. L’usuari prem sobre la representació de 

l’atleta en la simulació per començar la 

simulació. 

 

 

Curs alternatiu: 

• Línea 3:  L’usuari cancel·la l’operació. 
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Vista llista 10.2.7 

 

Cas d’ús: Vista llista 

Actors: Usuari(iniciador),Sistema 

Resum: Mostra un finestra de tipus navegador on es mostra els fitxers i directoris del 

directori actual. 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

Actors Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari indica 

que vol veure la vista llista. 

 

 2. Es mostra una finestra del directori actual 

on es veu tots els fitxers en format html que 

es troben en el directori i altres directoris. 

 

 

Curs alternatiu: 
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A continuació mostrem els casos d’ús que formen part del cas d’ús Gestió Finestra. 

Obrir html (des de la finestra html) 10.2.8 

 

Cas d’ús: Obrir html(des de la finestra html) 

Actors: Usuari(iniciador),Sistema 

Resum: Genera un fitxer html si no existeix a partir de les dades del fitxer xml 

seleccionat i ho mostra en una finestra 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

Actors Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari indica 

que vol veure un altre fitxer en la finestra 

html des de la pròpia finestra html. 

 

 2. Es mostra una finestra del directori actual 

per escollir el fitxer que es vulgui en format 

xml. 

3. L’usuari escull el format del fitxer entre 

fitxers xml o html. 

 

  

4.L’usuari escull el fitxer que vol veure.  

 5. Es mostra en la mateixa finestra les dades 

del fitxer xml en format html. 

  

  

Curs alternatiu: 

• Línea 3,4:  L’usuari cancel·la l’operació. 
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Obrir cosmo (des de la finestra html) 10.2.9 

 

Cas d’ús: Obrir cosmo(des de la finestra html) 

Actors: Usuari(iniciador),Sistema 

Resum: Mostra en una finestra la simulació de les dades html 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs tipic d’esdeveniments: 

Actors Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari indica 

que vol veure el fitxer en la finestra cosmo. 

 

 2. Es mostra una altre finestra amb la 

simulació de la cursa. 

Curs alternatiu: 

 

Tancar html 10.2.10 

 

Cas d’ús: Tancar html 

Actors: Usuari(iniciador),Sistema 

Resum: Es tanca la finestra html 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

Actors Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari indica 

que vol tancar la finestra. 

 

 2. Es tanca la finestra. 

Curs alternatiu: 
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Obrir cosmo (des de la finestra cosmo) 10.2.11

 

Cas d’ús: Obrir cosmo (des de la finestra cosmo) 

Actors: Usuari(iniciador),Sistema 

Resum: Mostra en una finestra el fitxer wrl seleccionat 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

Actors Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari indica 

que vol veure un altre fitxer en la finestra 

cosmo des de la pròpia finestra cosmo. 

 

 2. Es mostra una finestra del directori actual 

per escollir el fitxer que es vulgui en format 

wrl. 

  

3.L’usuari escull el fitxer que vol veure.  

 4. Es mostra en la mateixa finestra les dades 

del fitxer seleccionat. 

  

Curs alternatiu: 

• Línea 3:  L’usuari cancel·la l’operació. 
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Obrir html (des de la finestra cosmo) 10.2.12 

 

Cas d’ús: Veure vista html(des de la finestra cosmo) 

Actors: Usuari(iniciador),Sistema 

Resum: Mostra en una finestra les dades en html del fitxer xml seleccionat 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

Actors Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari indica 

que vol veure el fitxer en la finestra html. 

 

 2. Es mostra en una altre finestra les dades en 

format html que representa la simulació. 

Curs alternatiu: 

 

Tancar cosmo 10.2.13 

 

Cas d’ús: Tancar cosmo 

Actors: Usuari(iniciador),Sistema 

Resum: Es tanca la finestra cosmo 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

Actors Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari indica 

que vol tancar la finestra. 

 

 2. Es tanca la finestra. 

Curs alternatiu: 
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Obrir html (des de la finestra llista) 10.2.14 

 

Cas d’ús: Obrir html(des de finestra llista) 

Actors: Usuari(iniciador),Sistema 

Resum: S’obre una finestra html 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

Actors Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari fa doble 

clic sobre un fitxer html de la llista de la 

finestra. 

 

 2. S’obre una finestra on es mostra les dades 

del fitxer html en aquest format. 

 

Curs alternatiu: 

 

 

 

Obrir directori(des de la finestra llista) 10.2.15 

 

Cas d’ús: Obrir directori(des de finestra lista) 

Actors: Usuari(iniciador),Sistema 

Resum: Es tanca la finestra cosmo 

Tipus: Primari i essencial 
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Curs típic d’esdeveniments: 

Actors Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari fa doble 

click sobre un directori de la llista de la 

finestra. 

 

 2. Es mostra, en la mateixa finestra, un nou 

llistat amb el contingut del directori. En 

aquest llistat es poden veure altres directoris 

i/o fitxers html. 

 

Curs alternatiu: 

 

 

 

Tancar Llista 10.2.16 

 

Cas d’ús: Tancar Llista 

Actors: Usuari(iniciador),Sistema 

Resum: Es tanca la finestra html 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs típic d’esdeveniments: 

 

Actors Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari indica 

que vol tancar la finestra. 

 

 2. Es tanca la finestra. 

  

Curs alternatiu: 
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11  Model conceptual 

 
El model conceptual mostra la representació dels conceptes significatius en el domini del 

problema. Representa les entitats a través de classes d’objectes i les relacions entre elles a través 

de les associacions. A la pàgina següent podem observar l’esquema del model conceptual de 

l’aplicació.
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12  Model de comportament 

 
El model de comportament del sistema permet determinar com es comporta el sistema davant 

d’accions que realitzen els actors que hi interactuen. Aquest es basa en descriure les operacions 

del sistema. Els contractes de les operacions permeten determinar quins són els canvis d’estat en 

la base d’informació i quines sortides proporciona el sistema quan s’invoca l’operació. 

 
 

 Contracte de les operacions 

 

ImportarFitxer 

 

Operació: importarFitxer(nomFitxer:String) 

Semàntica: Crear un fitxer en format XML. 

Excepcions: ¬Precondicions mostra error. 

Precondicions: Existeix un fitxer amb nom nomFitxer en format sdf. 

Postcondicions: S’ha creat un fitxer en format XML amb nom nomFitxer 

 
 

ObrirFitxerHtml 
 

 
Operació: obrirFitxerHtml(nomFitxer:String) 

Semàntica: Mostrar el contingut d’un fitxer XML o HTML en format html. 

Excepcions: ¬Precondicions mostra error. 

Precondicions: Existeix un fitxer amb nom nomFitxer en format xml o html. 

Postcondicions: En cas de no existir el fitxer amb nom nomFitxer en format html, crea 

un fitxer html. Amb dos casos, visualitzarà el contingut del fitxer 

nomFitxer en format html. 

12.1.2 

12.1.1 

12.1
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ObrirFitxerCosmo 12.1.3 
 

 
Operació: obrirFitxerCosmo(nomFitxer:String) 

Semàntica: Mostrar el contingut d’un fitxer cosmo en format wrl. 

Excepcions: ¬Precondicions mostra error. 

Precondicions: Existeix un fitxer amb nom nomFitxer en format wrl. 

Postcondicions: Visualitza el contingut del fitxer nomFitxer en format wrl. 

 
 

ObrirVista 12.1.4 
 

 
Operació: obrirVista(nomFitxer:String) 

Semàntica: Mostrar els directoris i els fitxer del directori per defecte. 

Excepcions: ¬Precondicions mostra error. 

Precondicions:  

Postcondicions: Visualitza el contingut del directori per defecte. 

 
 

EscollirRuta 12.1.5 
 

 
Operació: escollirRuta ({nomFitxerVec:String}*, nomFitxerXml:String) 

Semàntica: Generar un fitxer wrl amb les dades dels fitxers d’entrada que 

representen la simulació. 

Excepcions: ¬Precondicions mostra error. 

Precondicions:  

Postcondicions: Genera un fitxer wrl. 
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13 Diagrames de seqüència 

  

 
Els diagrames de seqüència permeten modelar com serà el funcionament de cada una de les 

operacions del sistema, és a dir, donen les directrius per representar en alt nivell com seran les 

operacions del sistema. 

A continuació es detallaran els diagrames de seqüència de les principals operacions del sistema. 

 

 

 Diagrames 13.1 

 

Importar 

 

13.1.1 
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Veure Html 13.1.2 
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Veure Cosmo 13.1.3 

ObrirFitxerCosmo(nomFitxer)

:GestorDomini :Entrenador/Atleta

ObrirFitxerCosmo(nomFitxer)

fC:FitxerCosmo

getFitxer(nomFitxer):f

it:Iterador

prepara()

actual():fC

getNomFitxer():nomFitxer

següent()

destroy

Loop

fC:FitxerCosmo

mostrarDades()

FDC:FinestraDialegCosmo

mostrarDades()

Si no troba un fitxer wrl
amb el nom=NomFitxer
crearà un fitxer wrl amb 
nom=NomFitxer.

En cas de trobar el fitxer, 
mostra les dades i s'atura 
la búsqueda.
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Veure Vista 13.1.4 

 

 

 

Escollir Ruta / Nou atleta 13.1.5 

EscollirRuta(nomFitxerVec,nomFitxerXml)

:GestorDomini :Entrenador/Atleta

EscollirRuta(nomFitxerVec,nomFitxerXml)

fW:fitxerWrl

getFitxer_1(nomFitxerVec):f_1

getFitxer_2(nomFitxerXml):f_2
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Carregar atletes 13.1.6 
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14.1 Estudi de la planificació 

 

Al llarg d’aquest capítol intentaré explicar quina ha estat la planificació que he seguit durant la 

realització del projecte. 

 

El projecte va començar a posar-se en marxa en octubre de l’any 2005. Després de diverses 

reunions per conèixer una mica com funcionaria el projecte i que caldria fer estava clar que 

haurien diferents etapes:  una etapa d’investigació, una altra etapa d’estudi dels llenguatges per 

fer les implementacions, una tercera per implementar, altre per fusionar el projecte i la 

cinquena per fer la documentació. La realització de cada una de les etapes es realitzarien per les 

tardes ja que pels matins era impossible per motius laborals.  

 

La idea inicial era dedicar uns tres mesos per la investigació, pensant que amb el Nadal i les 

festes que hi havia pel mig seria difícil investigar molt i que solament estaríem de dilluns a 

dijous. Per estudiar els diferents llenguatges i fer una primera versió d’especificacions es va 

calcular també que es tardaria uns tres mesos més. Per implementar, sabent que tot el seu 

entorn de programació era nou per mi, es va planificar entre 6 i 8 mesos sabent que estaba les 

vacances d’estiu pel mig. I finalment els ultims mesos es dedicaria per fer la memòria i petites 

modificacions. 

 

Pel que fa a l’horari de treball, vaig decidir dedicar una mitja de tres hores diàries de dilluns a 

dijous sense tenir en compte els dies festius o els que no es dedicaven hores per atendre 

assumptes personals. Aquest horari es va seguir fins que vaig començar a implementar, principis 

de març, llavors ja vaig incloure divendres i a vegades caps de setmanes fins la seva finalització, 

que va ser per Nadal del 2006. A partir de gener, dedicava unes dues hores diàries a la 

realització de la memòria de dilluns a divendres, a més d’incloure el meu projecte dintre d’un 

altre i per un petit treball estadístic. 
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La metodologia de treball era simple: acudia a reunions periòdiques amb el cap de projectes en 

les quals es parlava dels requeriments que havíem d’anar implementant. També es podia donar 

el cas que les reunions fossin per aclarir dubtes.  

 

Un cop determinats els requeriments començàvem a implementar les funcionalitats, i tan bon 

punt estaven implementades i provades, concretàvem una nova reunió per tenir el vist-i-plau 

del nostre cap de projectes i així poder continuar treballant sobre nous objectius. 
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 Estructura del projecte 14.1.1

 

 14.1.1.1      Descomposició d’activitats 

  

Tot i que al llarg de la memòria es pot intuir quines han estat les activitats en les que s’ha 

descompost el nostre projecte, anem a veure-les amb més detall. El meu PFC es pot dividir en 

cinc activitats diferents. Aquestes  són: 

 

ACTIVITAT I: Estudi previ 

  

• Estudi de l’entorn de l’atletisme: Primer de tot, tenia que fer un estudi dels paràmetres 

més importants que s’utilitzen per fer una bona valoració del rendiment d’un 

professional en una exercici físic. Per això, vaig buscar paràmetres, fórmules i conceptes 

que em donés un coneixement mínim per poder treballar. 

 

• Altres estudis:  Estava més o menys clar que es guardarien les dades en format XML. 

Com alternativa a aquest llenguatge estava GML. Per tant, partint d’aquestes premisses 

em vaig dedicar a recopilar informació i a estudiar la sintaxi bàsica d’aquests dos 

llenguatges. També vaig estudiar la informació que manegen dues marques de 

pulsòmetres importants dintre d’aquest món, Polar i Suunto, per decidir amb quin tipus 

de fitxer treballaríem. Finalment, dintre d’aquests estudis, vaig realitzar un parser per 

generar un fitxer xml a partir dels fitxers de Polar i Suunto. 

 

ACTIVITAT II: Estudi de l’entorn de treball 

 

• Estudi de l’entorn de treball: Una de les coses que estaven fixades pràcticament des del 

començament del projecte és que estaria basat en el llenguatge C++, primer perquè les 
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classes que en un futur necessitaria ja estaven implementades en aquest llenguatge i 

segon perquè el cap de projecte tenia un millor coneixement en aquest entorn i m’ho va 

recomanar, entre altres coses, perquè la implementació de vistes pel projecte no era 

massa complicat encara que jo no tenia cap experiència amb aquest entorn. 

 

• Anàlisis de requeriments:  Es va fer un anàlisi molt general dels principals objectius que 

hauria de complir per fer-ne després les implementacions. 

 

• Altres estudis: Es va fer un estudi per veure si les dades que contenen els fitxers 

vectorials i rasters eren compatibles en format Gml perquè, en cas afirmatiu, fer una 

conversió i treballar amb fitxers Gml. No va ser possible perquè en gml encara no 

proporcionava informació que per nosaltres era important. 

 

ACTIVITAT III: Implementació 

 

• Estudi de Visual Studio: Com he comentat anteriorment, no havia treballat  

anteriorment amb aquest entorn així que em vaig dedicar uns quants dies a conèixer les 

seves funcionalitats i possibilitats. 

 

• Parser:  Un cop familiaritzat amb l’entorn, vaig tornar a implementar el parser fet abans 

per adequar-ho al nou entorn. 

 

• Implementació: Dintre de l’entorn de Visual Studio, qualsevol implementació amb 

classes es defineix com un projecte. En Visual, hi ha diferents projectes, i vaig 

implementar petites funcionalitats del meu projecte en cadascun del projectes 

disponibles. Vaig decidir-me pel format Vista, però una mica més endavant vaig tenir 

problemes i vam decidir fer-ho finalment en format Dialog, format que amb el temps 

vaig veure que era l’idoni en funció de veure com anava quedant el projecte. 
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Un cop arribats a aquest punts havíem complert tots els objectius. Estaven implementats totes 

les funcionalitats i tots els controls interns necessaris pel seu bon funcionament. 

 

 

ACTIVITAT IV:  Integració del projecte 

 

• Integració: Com el seu nom indica vaig tenir que agafar totes les classes que jo havia 

utilitzat e integrar-les en un altre projecte. Això implicava fer modificacions en el codi i 

moure funcions a altres classes amb el que tot això implica, com l’eliminació d’alguna 

classe principal del meu projecte, funcionalitat de la qual la feia les classes principals de 

l’altre projecte, o canviar noms de les capçaleres de les funcions perquè no pertanyien ja 

a aquella classe com a abans, sinó a una altre . 

 

 

ACTIVITAT V:  Refinament i proves 

 

Tal com el seu nom indica, en aquesta tasca fem el refinament del projecte, millorant petits 

detalls per a un funcionament més ajustat a les necessitats del nostre cap de projecte. A més, 

fem les últimes proves per assegurar-nos del correcte funcionament de totes les parts del 

projecte. 
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 14.1.1.2      Duració de les activitats a realitzar 

 

A continuació indiquem la quantitat d’hores utilitzades en cada una de les activitats en les que 

es desglossa el nostre projecte.  

 

Activitats Duració 
1. Estudi Previ 117 hores 
2. Estudi de l’entorn de treball 51 hores 
3. Implementació 475 hores 
4. Integració 12 hores 
5. Refinament i proves 6 hores 

TOTAL 661 hores 
 

 

 

 

 14.1.1.3      Diagrama de Gantt 

 

El diagrama de Gantt de la planificació de la totalitat del projecte és el següent: 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 Aplicació atleta+ 217 días lun 03/10/05
2 Estudis previs 39 días lun 03/10/05
3 Estudi del món de l'atletisme 10 días lun 03/10/05

4 Altres estudis 29 días lun 24/10/05
5 XML 7 días lun 24/10/05

6 Conversió de SDF a XML 8 días jue 03/11/05

7 Estudi de simuladors 2 días jue 17/11/05

8 Estudi de Polar i Suunto 12 días mar 22/11/05

9 Estudi de l'entorn de treball 17 días mar 20/12/05
10 Estudi dels llenguatges 4 días mar 20/12/05

11 Anàlisi de requeriments 2 días mar 10/01/06

12 Especificació del sistema 4 días jue 12/01/06

13 Altres estudis 7 días jue 19/01/06
14 Estudi de GML 2 días jue 19/01/06

15 Implementar parser 2 días mar 24/01/06

16 Transformar dades vectorials i rasters a GML 3 días jue 26/01/06

17 Implementació 155 días mié 01/02/06
18 Estudi de Visual Studio 2 días mié 01/02/06

19 Parser 3 días lun 06/02/06

20 Implementación 150 días jue 09/02/06
21 Proves d'implementació 30 días jue 09/02/06

22 Implementació 120 días jue 13/04/06

23 Integracio del projecte 4 días mié 13/12/06
24 Integració del projecte 4 días mié 13/12/06

25 Refinament i proves 2 días mié 20/12/06
26 Refinament i proves 2 días mié 20/12/06

27 Finalització del projecte 0 días jue 21/12/06
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14.2   Estudi econòmic 

 

Per acabar amb aquest tema i, per tant, amb el projecte, realitzarem l’estudi econòmic. Tot i que 

al capítol anterior ja hem vist la duració de les tasques, anem a veure-ho més detalladament. 

 

Activitats Tasques Subtasques Hores 
Estudi de l’entorn de l’atletisme    30 h. 

XML   21 h. 
Conversió sdf a XML   24 h. 
Estudi de simuladors     6 h. 

Estudi previ 
Altres estudis 

Estudi de Poolar i Suunto   36 h. 
Estudi de llenguatges    12 h. 
Anàlisi de requeriments      6 h. 
Especificació del sistema    12 h. 

Estudi de GML     6 h. 
Implementar parser     6 h. 

Estudi de l’entorn de 
treball 

Altres estudis 

Transformar dades vectorials 
i rasters a GML 

    9 h. 

Estudi de Visual Studio      6 h. 
Parser      9 h. 

Implementació 

Implementació  460 h. 
  Proves d’implementació 100 h. 
  Implementació 360 h. 
Integració del ............  
projecte 

Integració del projecte    12 h. 

Refinament i proves Refinament i proves    6 h. 
  TOTAL 661 h. 

 

Com podem veure surten un total de 653 hores treballades. 

 

 Programador Sou 
Alberto González 661 hores a 24 €/hora  

TOTAL 15.864 € 
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Per altra banda, el llenguatge Html, Xml, Vrml que he utilitzat en el projecte, són de lliure 

distribució, per la qual cosa no s’ha de pagar llicències. En canvi pel desenvolupament del 

projecte s’ha utilitzat el software de Microsoft Visual Studio que no és de lliure distribució. 

 

 Software Cost 
Visual Studio 1.300 € 
Microsoft Office    160 € 

TOTAL 1.460 € 
 

 

Així que el cost total del projecte és: 
  Cost 
Programador 15.864 € 
Software   1.460 € 

TOTAL 17.324 € 
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15.1 Conclusions 

 

Per finalitzar, cal dir que tots els objectius que ens havíem proposat han estat complerts amb 

èxit: 

- Escollir un format per que sigui l’estàndard d’entrada de dades pel software. Es volia 

definir una estructura de fitxer d’entrada i fixar-lo com a estàndard per seguir tots un 

patró. Un cop aconseguit, tothom sabrà quina estructura ha de seguir el fitxer d’entrada 

si vol un bon funcionament. Òbviament, està subjecte a ampliacions per cobrir més 

informació. 

 

- Navegació pels diferents directoris per escollir els fitxers desitjats. Important per ser una 

manera senzilla i fàcil per l’usuari d’escollir els fitxers per crear una simulació. 

 

- Visualització de les dades d’un fitxer d’entrada. Visualment, les dades d’entrenament 

que contenen els fitxers del pulsòmetre no estan molt clares, llavors es va optar per fer-

ne una visualització on totes les dades es veiessin més clars. 

 

- Visualització de l’entrenament o cursa mitjançant tècniques de realitat virtual. 
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15.2 Futur de l’aplicació 

 

Com hem comentat anteriorment, aquest projecte forma part d’un projecte molt més gran. El 

gran objectiu és que el propi atleta o l’entrenador pugui obtenir la màxima informació possible i 

tenir una idea de com ha d’evolucionar en els seus entrenaments per tal de millorar el seu 

rendiment i , fins i tot, poder predir el rendiment en futures carreres. 

 

Ara mateix ja hem fixat un estàndard pel format d’entrada dels fitxers. Un objectiu important 

per treballar, perquè ara ja tothom sap com ha de ser el format d’entrada i poder treballar a 

partir d’aquesta premissa. També es pot veure en una simulació l’entrenament o cursa que s’ha 

fet sabent les dades del pulsòmetre. En un futur, i amb un històric de resultats, es vol recrear 

una simulació per carreres que es faran en un futur pròxim. D’aquesta manera l’usuari pot veure 

en quines condicions es troba per poder realitzar-la. També es vol fer càlculs estadístics per 

veure com va evolucionant el propi atleta mitjançant paràmetres que en el món de l’atletisme 

(en aquest cas) són importants. 

 

Fins ara s’ha treballat amb una marca concreta de pulsòmetres, Suunto, però es pretén que 

també funcioni amb altres marques. Ara mateix, en un altre projecte s’està treballant amb 

pulsòmetres Polar. 

 

Per tant, quan tots els projectes estiguin fets e integrats, podríem dir que aquesta aplicació 

resultant pot ser una eina molt potent dintre d’aquest món i d’una gran utilitat pels seus usuaris. 
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16 Estudis estadístics 

 

Aquest petit estudi estadístic és una petita part de tot un conjunt d’estudis que es faran en un 

altre projecte. Un dels objectius del projecte que engloba entre altres projectes aquest que s’està 

explicant, és calcular i mostrar les dades que es van recopilant en els entrenaments dels atletes i 

després analitzar-les a partir de funcions i variables estadístiques. Gràcies a aquests estudis es 

poden esbrinar, per exemple, si dues variables tenen relació entre elles o si l’evolució de 

qualsevol de les variables és millor fent un tipus d’entrenament o un altre. També es podrà 

veure, per exemple, en quines especialitats del recorregut cal millorar. Hi ha atletes que en 

trams amb corbes rendeix pitjor que en trams rectes, o amb trams amb més pendent que amb 

menys pendent,etc. Aquests estudis més exhaustius s’està implementant en un projecte que ara 

mateix ja està en marxa i que aviat s’integrarà en un sol projecte juntament amb aquest. Ara es 

mostra l’estudi realitzat: 

 

Estadística descriptiva 

Primer es comentaran les conclusions que es treuen a partir de la informació que ens dóna 

l’estadística descriptiva. Les dades que obtenim són aquestes:  
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Començarem a parlar sobre la variable FC. Es pot observar  que la mitjana obtinguda en la 

mostra es de 153.79. De totes les columnes que es mostren, les que cal estudiar i comentar són 

dues, la columna SE Mean i la StDev, que són les dues més interessants: 

 
Començarem parlant de StDev. Aquesta dada ens diu quin desviament pot tenir qualsevol dada 

del cas sobre aquesta mitjana. Com veiem en la taula de dalt, el seu valor és de 5.94. Això vol dir 

que si agafem altres casos de la mateixa població, el seu valor es troba entre uns valors per 

damunt o per sota de 153,79 amb una diferència esperada de 5.94. És a dir, que podem trobar 

mostres amb valors, per exemple, de 156,158, 150 o 148. Per ser més concrets, podem calcular 

un interval de amb una probabilitat del 95% per definir, amb més exactitud, els límits amb els 

que ens podríem trobar: 

 
Així: I(95%)=153.79±1,96 * 5.94 = 153,79±11.64 =(142.15,165.43) 

  
Amb aquest interval es vol dir que en un 95% de les ocasions, els valors de les mostres que 

traiem es trobarà dintre d’aquest interval de valors, sempre i quan la nostra variable segueixi 

una Normal .  

 

Ara parlarem de la columna SE Mean. Aquest estadístic ens diu quina informació, sobre la 

mitjana de la població, ens dóna la mitjana de la mostra. Volem dir que si s’agafen mostres de la 

mateixa població amb la mateixa grandària, el seu valor estaria al voltant dels valors de la 

mitjana poblacional amb un error, en el nostre exemple, de 0,597. Com es veu, tenim un error 

aproximadament de 0.6, és a dir, tenir un error petit. Això es donat a que la nostra mostra té 

molta informació, moltes dades, i quantes més és té, més exacte es pot ser. 

 
 
 
La següent variable a estudiar és la velocitat. La mitjana que s’ha obtingut és de 3.364. I els 

valors de StDev i SE Mean són 0.152 i 0.015 respectivament. Amb aquests valors farem les 

mateixes interpretacions que amb la FC. 

 - 222 -



                                                                                                           Simuladors per a corredors(entrenament) 

 

Observant el paràmetre StDev, es pot dir que l’error que es podria tenir agafant altres mostres 

de la mateixa població seria molt petita, ja que desviar-se 0.15 (4.5%) del valor obtingut per la 

nostra mostra és molt petita quan parlem d’una velocitat de 3.36. 

 

Calculant l’interval de probabilitat obtenim: 

 I(95%)=3.36±1,96 * 0.15 = 3.36±0.29 =(3.07,3.65) 

 

Amb aquest interval es pot dir que en un 95% de les ocasions, les dades dels individus que 

s’agafen d’aquesta població tindran un valor que es trobarà dintre d’aquest interval. 

 

Respecte al SE Mean, el seu valor és molt petit, i això vol dir que agafant altres mostres,  tindran 

un valor pràcticament igual a la nostra, ja que una diferència de 0.015 la considero ínfima.  

 
 
La Freqüència Respiratòria(FR). La seva mitjana és de 39.538 amb uns valors de StDev i SE 

Mean de 2.312 i 0.232 respectivament.  Torno a dir el mateix que amb la velocitat. El valor del 

StDev és bastant petit, això vol dir que els valors d’altres mostres es trobaran molt al voltant 

d’aquest valor mitjà que s’ha calculat en aquesta mostra. L’interval de probabilitat seria: 

  

 I(95%)=39.54±1,96 * 2.31 = 39.54±4.53 =(35.01,44.07) 

 

Llavors els valors que es poden trobar en les dades dels individus es trobaria en aquest interval 

en un 95% de les vegades. 

 

El valor de SE Mean es pot dir que és bastant petit i que per tant els valors d’altres mitjanes 

d’altres mostres seran similars a la mostra actual. 
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La distancia recorreguda té una mitjana de 90.505 amb un StDev de 5.224 i un SE Mean de 

0.525. L’interval de probabilitat seria: 

 

  I(95%)=90.51±1,96 * 5.22 = 90.51±10.23 =(80.28,100.74) 

 

Per tant, en un 95% de probabilitats, el valor es trobaran dintre d’aquest interval. 

 

Sobre la variable SE Mean es pot dir que és un resultat molt bo, ja que si s’agafés els valors 

d’altres mostres i tenir un error tant petit vol dir que la nostra mostra és molt vàlida per fer 

estudis i tinguin valor significant per representar la població. 
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Regressions lineals 

  
- Freqüència Respiratòria versus Velocitat - Freqüència Cardíaca versus Velocitat 

  

  
  
  

- Freqüència Cardíaca versus Distancia 
Recorreguda 

 

- Energia versus Distancia recorreguda 

 
 
    
 
Aquestes quatre gràfiques ens mostren com el par de variables representades tenen una relació 

lineal. Per certificar-lo, farem un estudi de la primera gràfica: 

L’equació teòrica de la recta seria: Yi = β0 + β1 * xi + εi   on β1  és la pendent de la recta. 

I l’estimació per mínims quadrats la representarem per: Yi = b0 + bi * Xi + ei 
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Ara plantegem el següent test d’hipòtesi per veure si existeix una relació lineal: 

H0 : β1 = 0 

H1 : β1 ≠ 0 

L’estadístic a utilitzar és: ^t = ( b1 – (β1)0 ) / SE(b1)  que segueix una distribució tn-2 

b1=0.0219, (β1)0=0 i SE(b1)=0.0063 trets dels resultats de la regressió fets en el MINITAB. 

Per tant, ^t=0.0219-0/0.0063=3.476. 

Si la decisió és rebutjar H0(α=0.05) si P< α = 0.05, fem els càlculs : 

t98,0.975 = 1.98 < 3.476 es rebutja β1 = 0 amb nivell de significació P < 0.0001. 

També ho podem comprovar mirant l’interval de confiança al 95%: 

b1 ± t98,0,975 * SE(b1)=  0.0219 ± 1,96 * 0.0063 = 0.0219 ± 0.01234 = ( 0.0096 , 0.0342) 

Com que 0 no pertany a aquest interval, rebutgem H0. 

La conclusió a la que hem arribat és que hem establert una relació (lineal) entre FR i velocitat:  
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Llavors l’equació de la recta seria : β0 + β1 * xi + εi   = 2.50 + 0.0219 * FR com es veu en els 

resultats trets del MINITAB. 

Aquests càlculs es poden fer per totes les gràfiques anteriors amb els mateixos raonaments i les 

conclusions serien semblants. 

 
 
 
- Freqüència Respiratòria versus Distancia recorreguda 
 

 
 
- Energia versus Velocitat 
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Aquestes dues gràfiques no ens mostren que el par de variables representades tinguin una 

relació lineal. Per certificar-lo, farem un estudi de la primera gràfica: 

 

L’equació de la recta seria: Yi = β0 + β1 * xi + εi   on β1  és la pendent de la recta. 

 
 
 

 
 
 
 

Ara plantegem el següent test d’hipòtesi per veure si existeix una relació lineal: 

H0 : β1 = 0 

H1 : β1 ≠ 0 

L’estadístic a utilitzar és: t = ( b1 – (β1)0 ) / SE(b1)  que segueix una distribució tn-2  on 

b1=0.4226, (β1)0=0 i SE(b1)=0.2254 trets dels resultats de la regressió fets en el MINITAB. 
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Per tant, ^t=0.4226-0/0.2254=1.8749 

Si la decisió és rebutjar H0(α=0.05) si P< α = 0.05, fem els càlculs : 

t98,0.975 = 1.98 > 1.8749 res s’oposa a acceptar β1 = 0. 

També ho podem comprovar mirant l’interval de confiança al 95%: 

b1 ± t98,0,975 * SE(b1)=  0.4226 ± 1,96 * 0.2254 = 0.4226 ± 0.4418 = ( -0.0192 , 0.8644) 

Com que 0 pertany a aquest interval, res s’oposa a acceptar H0. 

La conclusió a la que hem pogut demostrar cap  relació (lineal) entre FR i velocitat:  

 
 
 

Correlacions 

 

 
 
  
Amb aquesta taula primer cal comentar que si el valor de p-value es menor que 0.05, la 

correlació entre les dues variables és estadísticament significativa. 

 

Per exemple, si es mira la correlació entre la velocitat i la FC, el seu valor és positiu. Això vol 

dir que si els valors de la velocitat són grans, els de la FC també. Es pot dir que són 
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proporcionals, si els valors van creixent per un costat, també ho fan per l’altre variable. Van 

sent proporcionals. Això mateix succeeix amb la FR i la FC, i la FR i la velocitat. Igualment la 

distancia recorreguda amb la FC, velocitat i Energia. Tots ells amb valors de correlació positiva i 

el p-value inferior o igual a 0.05. 

 

També té la mateixa interpretació del p-value però amb un valor negatiu de la correlació. És el 

cas de l’energia amb la FC i FR. Això s’interpreta  de la següent manera. Si els valors de l’energia 

són grans, o elevats, com es vulgui dir, els valors de la FC o de la FR són petits. Al contrari del 

que dèiem abans, són inversament proporcionals. 

 

Hem de dir que aquestes correlacions encara que significatives, ja que p<0.05, no son molt 

fortes, ja que només entre FC i FR supera el 0.5. 

 

Amb els valors de correlació amb un p-value més gran que 0.05, com són el cas de la energia 

amb la velocitat  o la distancia amb la FR, no s’ha pogut demostrar que tinguin relació(lineal). 
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18   APÈNDIX 

  

En aquesta part de la memòria es troben exemples dels fitxers que s’han mencionat en la 

memòria. 

 

 

18.1 APÈNDIX A: Schema del fitxer 

 

Aquí es mostra l’esquema que ha de seguir qualsevol fitxer xml generat per l’aplicació Atleta+. 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<xs:schema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" attributeFormDefault="unqualified" 
elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <xs:element name="entrenament"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element name="atleta"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="dadesPersonals"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="MAXVENTILATION" type="xs:decimal"/> 
                    <xs:element name="MAXOXYGENCONSUMPTION"  type="xs:decimal" /> 
                    <xs:element name="MAXBREATHINGFREQUENCY"  type="xs:decimal" /> 
                    <xs:element name="PERSONAL_YEAROFBIRTH" type="xs:unsignedShort" /> 
                    <xs:element name="PERSONAL_LENGTH"  type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="PERSONAL_WEIGHT"  type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="PERSONAL_SMOKING" type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="PERSONAL_GENDER"  type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="PERSONAL_RESTINGHR" type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="PERSONAL_MAXHR"  type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="PERSONAL_ACTIVITYCLASS"  type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="PERSONAL_MAXOXYGENCONSUMPTION"  type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="PERSONAL_MAXBREATHFREQUENCY" type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="PERSONAL_LUNGVOLUME"  type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="PERSONAL_MAXVENTILATION" type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="PERSONAL_EPOCLEVEL1" type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="PERSONAL_EPOCLEVEL2"  type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="PERSONAL_EPOCLEVEL3"  type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="PERSONAL_EPOCLEVEL4"  type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="MOD_RESTHR"  type="xs:unsignedByte"/> 
                    <xs:element name="MOD_WEIGHT" type="xs:unsignedByte"/> 
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                    <xs:element name="LOGTYPE" type="xs:unsignedByte" /> 
                  </xs:sequence>  </xs:complexType>  </xs:element> 
              <xs:element name="IntervalsHR"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="intervalHR"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:sequence> 
                          <xs:element name="id" type="xs:unsignedByte" /> 
                          <xs:element name="minHRinterval" type="xs:unsignedByte" /> 
                          <xs:element name="maxHRinterval" type="xs:unsignedByte" /> 
                        </xs:sequence>  </xs:complexType>  </xs:element>  </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
      <xs:element name="dadesEntrenament"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="voltes"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="dadesVolta"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:sequence> 
                          <xs:element name="id" type="xs:unsignedByte" /> 
                          <xs:element name="tempsIniciVolta" type="xs:string" /> 
                          <xs:element name="tempsParcialVolta"   type="xs:time" /> 
                          <xs:element name="lapType"  type="xs:unsignedByte" /> 
                          <xs:element name="notes" type="xs:string"   /> 
                          <xs:element name="altitudVolta"> 
                            <xs:complexType> 
                              <xs:sequence> 
                                <xs:element name="minima" type="xs:byte"/> 
                                <xs:element name="maxima" type="xs:byte"/> 
                                <xs:element name="ascendentVolta"> 
                                  <xs:complexType> 
                                    <xs:sequence> 
                                      <xs:element name="temps"  type="xs:time" /> 
                                      <xs:element name="distancia" type="xs:unsignedByte" /> 
                                    </xs:sequence> 
                                  </xs:complexType> 
                                </xs:element> 
                                <xs:element name="descendentVolta"> 
                                  <xs:complexType> 
                                    <xs:sequence> 
                                      <xs:element name="temps"  type="xs:time"  /> 
                                      <xs:element name="distancia" type="xs:unsignedByte" /> 
                                    </xs:sequence> 
                                  </xs:complexType> 
                                </xs:element> 
                                <xs:element name="plaVolta"> 
                                  <xs:complexType> 
                                    <xs:sequence> 
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                                      <xs:element name="temps"  type="xs:time"    /> 
                                      <xs:element name="distancia"  type="xs:decimal" /> 
                                    </xs:sequence> 
                                  </xs:complexType> 
                                </xs:element> 
                              </xs:sequence> 
                            </xs:complexType> 
                          </xs:element> 
                          <xs:element name="velocitatVolta"> 
                            <xs:complexType> 
                              <xs:sequence> 
                                <xs:element name="minima" /> 
                                <xs:element name="maxima" t ype="xs:decimal" /> 
                                <xs:element name="mitja"  type="xs:decimal" /> 
                              </xs:sequence> 
                            </xs:complexType> 
                          </xs:element> 
                          <xs:element name="distancia" type="xs:unsignedShort" /> 
                          <xs:element name="frequenciaCardiaca"> 
                            <xs:complexType> 
                              <xs:sequence> 
                                <xs:element name="maxima" type="xs:unsignedByte" /> 
                                <xs:element name="minima" /> 
                                <xs:element name="mitjana"  type="xs:unsignedByte" /> 
                                <xs:element name="PEAKEPOC" type="xs:decimal" /> 
                                <xs:element name="Intervals"> 
                                  <xs:complexType> 
                                    <xs:sequence> 
                                      <xs:element maxOccurs="unbounded"  name="interval"> 
                                        <xs:complexType> 
                                          <xs:sequence> 
                                            <xs:element name="id" type="xs:unsignedByte" /> 
                                            <xs:element  name="tempsSotaInterval" type="xs:time" /> 
                                            <xs:element  name="tempsSobreInterval"  type="xs:time" /> 
                                            <xs:element  name="tempsInterval"  type="xs:time" /> 
                                          </xs:sequence> 
                                        </xs:complexType> 
                                      </xs:element> 
                                    </xs:sequence> 
                                  </xs:complexType> 
                                </xs:element> 
                              </xs:sequence> 
                            </xs:complexType> 
                          </xs:element> 
                          <xs:element name="kilocalories"  type="xs:decimal" /> 
                        </xs:sequence> 
                      </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                  </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
              <xs:element name="tipusExercici" type="xs:string" /> 
              <xs:element name="dataEntrenament"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
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                    <xs:element name="data" type="xs:string" /> 
                    <xs:element name="tempsInici" type="xs:string" /> 
                    <xs:element name="tempsFi" type="xs:string" /> 
                  </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
              <xs:element name="unitats"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="velocitat" type="xs:string" /> 
                    <xs:element name="altura" type="xs:string" /> 
                    <xs:element name="distancia" type="xs:string" /> 
                    <xs:element name="temps" type="xs:string" /> 
                    <xs:element name="data" type="xs:string" /> 
                    <xs:element name="pressio" type="xs:string" /> 
                    <xs:element name="temperatura" type="xs:string" /> 
                  </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
              <xs:element name="dadesAtmosferiques"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="pressioAire"  type="xs:unsignedByte"/> 
                    <xs:element name="temperatura" type="xs:unsignedByte"/> 
                  </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
              <xs:element name="intervalMostreig" type="xs:time" /> 
              <xs:element name="FEELING" type="xs:unsignedByte" /> 
              <xs:element name="altitud"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="minima" type="xs:byte" /> 
                    <xs:element name="maxima" type="xs:byte" /> 
                    <xs:element name="ascendent"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:sequence> 
                          <xs:element name="temps" type="xs:time" /> 
                          <xs:element name="distancia"  type="xs:unsignedByte"  /> 
                        </xs:sequence> 
                      </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="descendent"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:sequence> 
                          <xs:element name="temps" type="xs:time" /> 
                          <xs:element name="distancia"  type="xs:unsignedByte" /> 
                        </xs:sequence> 
                      </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="pla"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:sequence> 
                          <xs:element name="temps" type="xs:time" /> 
                          <xs:element name="distancia"  type="xs:decimal"  /> 
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                        </xs:sequence> 
                      </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                  </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
              <xs:element name="velocitatLog"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="minima" /> 
                    <xs:element name="maxima" type="xs:decimal" /> 
                    <xs:element name="mitja" type="xs:decimal" /> 
                  </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
              <xs:element name="distancia" type="xs:unsignedShort" /> 
              <xs:element name="frequenciaCardiacaLog"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="maxima" type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="minima" type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="mitjana" type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="PEAKEPOC" type="xs:decimal" /> 
                    <xs:element name="IntervalsLog"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:sequence> 
                          <xs:element maxOccurs="unbounded"  name="intervalLog"> 
                            <xs:complexType> 
                              <xs:sequence> 
                                <xs:element name="id" type="xs:unsignedByte" /> 
                                <xs:element name="tempsSotaInterval"    type="xs:time" /> 
                                <xs:element name="tempsSobreInterval"    type="xs:time" /> 
                                <xs:element name="tempsInterval" type="xs:time" /> 
                              </xs:sequence>  </xs:complexType> 
                          </xs:element> 
                        </xs:sequence>  </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                  </xs:sequence>  </xs:complexType> 
              </xs:element> 
              <xs:element name="kilocalories" type="xs:decimal" /> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 

   <xs:element name="dadesEntrenamentHR"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element maxOccurs="unbounded" name="dada"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="alcada" type="xs:byte" /> 
                    <xs:element name="epoc" type="xs:decimal" /> 
                    <xs:element name="fc" type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="peapok" type="xs:decimal" /> 
                    <xs:element name="rr" type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="ventilacio" type="xs:decimal" /> 
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                    <xs:element name="VO2" type="xs:decimal" /> 
                    <xs:element name="energia" type="xs:decimal" /> 
                    <xs:element name="RR" type="xs:decimal" /> 
                    <xs:element name="distancia"  type="xs:unsignedShort"/> 
                    <xs:element name="velocitat" type="xs:decimal" /> 
                  </xs:sequence>  </xs:complexType> 
              </xs:element> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
        <xs:element name="origenDades"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="pulsometre"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="marca" type="xs:string" /> 
                    <xs:element name="model" type="xs:string" /> 
                    <xs:element name="fitxer" type="xs:string" /> 
                  </xs:sequence>  </xs:complexType> 
              </xs:element> 
              <xs:element name="cartografia"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="format" type="xs:string" /> 
                    <xs:element name="mdt"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:sequence> 
                          <xs:element name="codificacio"  type="xs:string"/> 
                          <xs:element name="fitxer" type="xs:string" /> 
                        </xs:sequence>  </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="capes"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:sequence> 
                          <xs:element name="codificacio"  type="xs:string"/> 
                          <xs:element name="fitxer" type="xs:string" /> 
                        </xs:sequence>  </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="wrl" type="xs:string" /> 
                  </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
            </xs:sequence> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
      </xs:sequence>   </xs:complexType> 
  </xs:element> 

</xs:schema> 
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18.2 APÈNDIX B: Fitxer XML 

 

Aquí es mostra el contingut sencer d’un fitxer xml generat per l’aplicació Atleta+. 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>  
- <entrenament xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
- <atleta> 
- <dadesPersonals> 
  <MAXVENTILATION>145.147430298851</MAXVENTILATION>  
  <MAXOXYGENCONSUMPTION>44.2072981678076</MAXOXYGENCONSUMPTION>  
  <MAXBREATHINGFREQUENCY>52.9097930253813</MAXBREATHINGFREQUENCY>  
  <PERSONAL_YEAROFBIRTH>1983</PERSONAL_YEAROFBIRTH>  
  <PERSONAL_LENGTH>168</PERSONAL_LENGTH>  
  <PERSONAL_WEIGHT>70</PERSONAL_WEIGHT>  
  <PERSONAL_SMOKING>0</PERSONAL_SMOKING>  
  <PERSONAL_GENDER>1</PERSONAL_GENDER>  
  <PERSONAL_RESTINGHR>55</PERSONAL_RESTINGHR>  
  <PERSONAL_MAXHR>199</PERSONAL_MAXHR>  
  <PERSONAL_ACTIVITYCLASS>7</PERSONAL_ACTIVITYCLASS>  
  <PERSONAL_MAXOXYGENCONSUMPTION>15</PERSONAL_MAXOXYGENCONSUMPTION>  
  <PERSONAL_MAXBREATHFREQUENCY>55</PERSONAL_MAXBREATHFREQUENCY>  
  <PERSONAL_LUNGVOLUME>6</PERSONAL_LUNGVOLUME>  
  <PERSONAL_MAXVENTILATION>163</PERSONAL_MAXVENTILATION>  
  <PERSONAL_EPOCLEVEL1>21</PERSONAL_EPOCLEVEL1>  
  <PERSONAL_EPOCLEVEL2>63</PERSONAL_EPOCLEVEL2>  
  <PERSONAL_EPOCLEVEL3>144</PERSONAL_EPOCLEVEL3>  
  <PERSONAL_EPOCLEVEL4>228</PERSONAL_EPOCLEVEL4>  
  <MOD_RESTHR>0</MOD_RESTHR>  
  <MOD_WEIGHT>0</MOD_WEIGHT>  
  <LOGTYPE>7</LOGTYPE>  
  </dadesPersonals> 
- <IntervalsHR> 
- <intervalHR> 
  <id>1</id>  
  <minHRinterval>150</minHRinterval>  
  <maxHRinterval>170</maxHRinterval>  
  </intervalHR> 
  </IntervalsHR> 
  </atleta> 
- <dadesEntrenament> 
- <voltes> 
- <dadesVolta> 
  <id>1</id>  
  <tempsIniciVolta>17:41.22</tempsIniciVolta>  
  <tempsParcialVolta>00:12:00</tempsParcialVolta>  
  <lapType>3</lapType>  
  <notes>"</notes>  
- <altitudVolta> 
  <minima>-49</minima>  
  <maxima>-29</maxima>  
- <ascendentVolta> 
  <temps>00:00:00</temps>  
  <distancia>3</distancia>  
  </ascendentVolta> 
- <descendentVolta> 
  <temps>00:00:00</temps>  
  <distancia>12</distancia>  
  </descendentVolta> 
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- <plaVolta> 
  <temps>00:12:00</temps>  
  <distancia>2655.0</distancia>  
  </plaVolta> 
  </altitudVolta> 
- <velocitatVolta> 
  <minima>0</minima>  
  <maxima>4.07380727618375</maxima>  
  <mitja>3.70833333333333</mitja>  
  </velocitatVolta> 
  <distancia>9310</distancia>  
- <frequenciaCardiaca> 
  <maxima>164</maxima>  
  <minima>0</minima>  
  <mitjana>155</mitjana>  
  <PEAKEPOC>162.370833608398</PEAKEPOC>  
- <Intervals> 
- <interval> 
  <id>1</id>  
  <tempsSotaInterval>00:03:16</tempsSotaInterval>  
  <tempsSobreInterval>00:00:08</tempsSobreInterval>  
  <tempsInterval>00:42:34</tempsInterval>  
  </interval> 
  </Intervals> 
  </frequenciaCardiaca> 
  <kilocalories>603.732716039904</kilocalories>  
  </dadesVolta> 
  </voltes> 
  <tipusExercici>correr</tipusExercici>  
- <dataEntrenament> 
  <data>07.03.2006</data>  
  <tempsInici>17:29.22</tempsInici>  
  <tempsFi>18:15.18,2</tempsFi>  
  </dataEntrenament> 
- <unitats> 
  <velocitat>min/km</velocitat>  
  <altura>m</altura>  
  <distancia>m</distancia>  
  <temps>hora:min:seg</temps>  
  <data>dia-mes-any</data>  
  <pressio>pascals</pressio>  
  <temperatura>centigrads</temperatura>  
  </unitats> 
- <dadesAtmosferiques> 
  <pressioAire>0</pressioAire>  
  <temperatura>0</temperatura>  
  </dadesAtmosferiques> 
  <intervalMostreig>00:00:02</intervalMostreig>  
  <FEELING>3</FEELING>  
- <altitud> 
  <minima>-49</minima>  
  <maxima>-29</maxima>  
- <ascendent> 
  <temps>00:08:16</temps>  
  <distancia>57</distancia>  
  </ascendent> 
- <descendent> 
  <temps>00:09:08</temps>  
  <distancia>53</distancia>  
  </descendent> 
- <pla> 
  <temps>00:35:51</temps>  
  <distancia>9200.0</distancia>  
  </pla> 
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  </altitud> 
- <velocitatLog> 
  <minima>0</minima>  
  <maxima>4.07380727618375</maxima>  
  <mitja>3.38</mitja>  
  </velocitatLog> 
  <distancia>9310</distancia>  
- <frequenciaCardiacaLog> 
  <maxima>172</maxima>  
  <minima>45</minima>  
  <mitjana>160</mitjana>  
  <PEAKEPOC>162.370833608398</PEAKEPOC>  
- <IntervalsLog> 
- <intervalLog> 
  <id>1</id>  
  <tempsSotaInterval>00:03:16</tempsSotaInterval>  
  <tempsSobreInterval>00:00:08</tempsSobreInterval>  
  <tempsInterval>00:42:34</tempsInterval>  
  </intervalLog> 
  </IntervalsLog> 
  </frequenciaCardiacaLog> 
  <kilocalories>603.732716039904</kilocalories>  
  </dadesEntrenament> 
- <dadesEntrenamentHR> 
- <dada> 
  <alcada>-35</alcada>  
  <epoc>0.00831607204232823</epoc>  
  <fc>109</fc>  
  <peapok>0.00831607204232823</peapok>  
  <rr>28</rr>  
  <ventilacio>46.647539620774</ventilacio>  
  <VO2>15.2349521683399</VO2>  
  <energia>5.18772407676901</energia>  
  <RR>2.55752239436743</RR>  
  <distancia>0</distancia>  
  <velocitat>3.6666666666666</velocitat>  
  </dada> 
  </dadesEntrenamentHR> 
- <origenDades> 
- <pulsometre> 
  <marca>SUUNTO</marca>  
  <model>T6</model>  
  <fitxer>CorredorCollserola.sdf</fitxer>  
  </pulsometre> 
- <cartografia> 
  <format>IDRISI32</format>  
- <mdt> 
  <codificacio>raster</codificacio>  
  <fitxer>Cursa_Collserola</fitxer>  
  </mdt> 
- <capes> 
  <codificacio>vectorial</codificacio>  
  <fitxer>Cursa_Collserola</fitxer>  
  </capes> 
  <wrl>Cursa_Collserola</wrl>  
  </cartografia> 
  </origenDades> 
  </entrenament> 
  </origenDades> 
  </entrenament> 
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18.3 APÈNDIX C: Fitxer Suunto 

 

 

Aquí es mostra el contingut sencer d’un fitxer suunto amb el que l’aplicació treballa per generar 

altres fitxers: 

 

[HEADER] 

FILEVERSION=1 

TYPE=59 

SOURCE=File 

NAME=07.03 / 17:29 

INTERVAL=2 

AVGASC=0 

MAXASC=0 

TOTASC=57 

TOTDSC=53 

DISTANCE=9310 

AVGSPEED=3.38 

MAXSPEED=4.07380727618375 

DURATION=2756 

MAXHR=172 

MINHR=45 

AVGHR=160 

COLLECTIONID=0 

ACTIVITYID=2822 

MINALT=-49 

MAXALT=-29 

AVGALT=0 

MINTEMP=0 

AVGTEMP=0 

MINPRESS=0 

MAXPRESS=0 
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AVGPRESS=0 

MINASC=0 

MINALTTIME=0.00854166666666667 

MAXALTTIME=0.0311342592592593 

MINTEMPTIME=0 

MAXTEMPTIME=0 

MINPRESSTIME=0 

MAXPRESSTIME=0 

MINASCTIME=0 

MAXASCTIME=0 

STARTTIME=07.03.2006 17:29.22 

ENDTIME=07.03.2006 18:15.18,2 

EFFECTIVETRAININGTIME=2756.2 

TOTENERGYCONSUMPTION=603.732716039904 

ASCTIME=0 

DSCTIME=0 

HRABOVETIME=8 

HRBELOWTIME=196 

HRINTIME=2554 

MAXVENTILATION=145.147430298851 

MAXOXYGENCONSUMPTION=44.2072981678076 

MAXBREATHINGFREQUENCY=52.9097930253813 

PERSONAL_YEAROFBIRTH=1983 

PERSONAL_LENGTH=168 

PERSONAL_WEIGHT=70 

PERSONAL_SMOKING=0 

PERSONAL_GENDER=1 

PERSONAL_RESTINGHR=55 

PERSONAL_MAXHR=199 

PERSONAL_ACTIVITYCLASS=7 

PERSONAL_MAXOXYGENCONSUMPTION=15 

PERSONAL_MAXBREATHFREQUENCY=55 

PERSONAL_LUNGVOLUME=6 

PERSONAL_MAXVENTILATION=163 

PERSONAL_EPOCLEVEL1=21 

PERSONAL_EPOCLEVEL2=63 
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PERSONAL_EPOCLEVEL3=144 

PERSONAL_EPOCLEVEL4=228 

CUSTOMTITLE1DATA=0 

CUSTOMTITLE2DATA=0 

CUSTOMTITLE3DATA=0 

PEAKEPOC=162.370833608398 

IBIFILE=log5354.ibi 

HRLIMITHIGH=170 

HRLIMITLOW=150 

FEELING=3 

MOD_RESTHR=0 

MOD_WEIGHT=0 

LOGTYPE=7 

 

[POINTS] 

"T6LOG",07.03.2006,17:29.22,-

35,0.00831607204232823,0,109,0.00831607204232823,28,46.647539620774,15.2

349521683399,5.18772407676901,2.55752239436743,0,0,3.66666666666667 

"T6LOG",07.03.2006,17:29.24,-

35,0.00831607204232823,0,109,0.00831607204232823,28,46.647539620774,15.2

349521683399,5.18772407676901,2.55752239436743,0,5,3.66666666666667 

"T6LOG",07.03.2006,17:29.26,-

35,0.0214524594788576,0,112,0.0214524594788576,29,51.5768845972674,16.89

63084455332,5.75375488538065,2.83238516590148,0,15,3.74074074074074 

"T6LOG",07.03.2006,17:29.28,-

38,0.0373383137895142,0,117,0.0373383137895142,31,57.6399017464072,18.58

99125770965,6.33132526826424,3.10565282600363,0,23,3.8641975308642 

"T6LAP",07.03.2006,17:41.22,720,0.00833333333333333,0,3,"",720,-

45,2670,3.70833333333333,164,155,3,12,2670,3.70833333333333 

"T6LAP",07.03.2006,18:13.13,2631.8,0.0304606481481481,0,0,"",1911.8,-

33,6430,3.36332252327649,169,163,51,41,9100,3.4577095523976 

"T6LAP",07.03.2006,18:15.18,2756.2,0.031900462962963,0,1,"log 

stopped",124.4,-30,210,1.6881028938906,128,152,3,0,9310,3.37783905376968 

 

[CUSTOM1] 

A continuació vindria una llista de números com 563 554 543 547 542 ........ 
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18.4 APÈNDIX D: Fitxer VRML 

 

#VRML V2.0 utf8 

 

DEF ROOT Group{} 

Transform { 

 Translation 424053 0 4.58165e+006 

 children [ 

Group { 

children [Shape { 

 appearance Appearance { material Material { diffuseColor 0.800000 0.800000 0.600000  

          emissiveColor 0.000000 0.000000 0.200000 

          specularColor 0.000000 0.000000 0.050000}} 

      geometry DEF Cursa_Collserola ElevationGrid { 

 xDimension 161 

 xSpacing 29.981251 

 zDimension 227 

 zSpacing 29.920355 

          creaseAngle 1.000000 

         height [ 

             286.5 

............................... 

       ] 

 colorPerVertex TRUE 

 color DEF _RutaColor  Color   

  { color [ 

  1.000 1.000 1.000, 

........ 

 ] }} 
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 } 

] 

} 

Viewpoint { position 2398.500000 579.019997 6694.379997  description "N" } 

Viewpoint { position 4729.379997 579.019997 6694.379997 orientation 0 1 0  0.785 description "SE" } 

Viewpoint { position 67.620003 579.019997 6694.379997  orientation 0 1 0 5.495 description "SW" } 

Viewpoint { position 4729.379997 579.019997 67.620003 orientation 0 1 0 2.3555 description "NE" } 

Viewpoint { position 67.620003 579.019997 67.620003  orientation 0 1 0 3.925 description "NW" } 

Viewpoint { position 4729.379997 579.019997 3381.000000  orientation 0 1 0 1.57 description "W" } 

Viewpoint { position 67.620003 579.019997 3381.000000  orientation 0 1 0 4.71 description "E" } 

Viewpoint { position 2398.500000 579.019997 67.620003 orientation 0 1 0 3.14 description "S" } 

Viewpoint { position 2398.500000 8625.799994 3381.000000  orientation 1 0 0 -1.57 description "U" } 

PointLight {  

on TRUE intensity 1 ambientIntensity 0.5 color 1 1 1 location 2398.500000 6762.000000 

3381.000000 } 

Background {  

  groundColor[1 0 0] 

  groundAngle[.785] 

  skyColor [ 0.000000 0.000000 0.392157] 

  skyAngle [.785] 

 } 

NavigationInfo { speed 100.000000 type "FLY"  visibilityLimit 9625.799805 } 

] 

} 

DEF boto1 Transform{ 

 children [ 

 DirectionalLight { 

 ambientIntensity 0.75 

 } 

  Transform { 

   translation 432000 2502.264 4.58172e+006, 
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   children [ 

    DEF coche_boto1-Touch-sensor TouchSensor { } 

    Shape { 

     appearance Appearance { 

      material DEF COLTGT Material { 

       diffuseColor 0 1 0 

      } 

     } 

     geometry Sphere { 

      radius 200 

     } 

    } 

   ] 

  } 

 ] 

} 

DEF boto2 Transform{ 

 children [ 

  DirectionalLight { 

   ambientIntensity 0.75  } 

  Transform { 

   translation 432457 358.1658 4.58197e+006, 

   children [ 

    DEF coche_boto2-Touch-sensor TouchSensor { } 

    Shape { 

     appearance Appearance { 

      material DEF COLTGT Material { 

       diffuseColor 0 1 0 

      } 

     } 

     geometry Sphere {  radius 200 } 
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    } 

   ] 

  } 

 ] 

} 

DEF cocheFORM Transform { 

 children [ 

  DEF cocheCube Transform { 

   children[ 

DEF coche-Touch-sensor TouchSensor { } 

    Inline { url "C:\Flecha_transparente_2.wrl" } 

    DEF cocheView Viewpoint { 

     orientation 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

     position 0.000000 300.000000 1125.000000 

      description "coche"    } 

    DEF coche-TIMER TimeSensor { 

     cycleInterval 800 

     loop FALSE 

     startTime 0.0 

     stopTime 0.0 

    } 

       DEF coche-Intrp-position PositionInterpolator { 

     key [ 

0.00113895, 

0.697039        ] 

     keyValue [ 

425349 323.372 4.58836e+006, 

428848 162.155 4.58236e+006     ] 

    } 

       DEF coche-Intrp-rotation OrientationInterpolator { 

     key [ 0.000569476,  ] 
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     keyValue [0 1 0 0,] 

    } 

   ] 

  } 

 ] 

ROUTE coche-TIMER.fraction_changed TO coche-Intrp-position.set_fraction 

ROUTE coche-Intrp-position.value_changed TO cocheCube.set_translation 

ROUTE coche-TIMER.fraction_changed TO coche-Intrp-rotation.set_fraction 

ROUTE coche-Intrp-rotation.value_changed TO cocheCube.set_rotation 

ROUTE coche-Touch-sensor.touchTime TO coche-TIMER.set_startTime 

ROUTE coche_boto1-Touch-sensor.touchTime TO coche-TIMER.set_startTime 

ROUTE coche_boto2-Touch-sensor.touchTime TO coche-TIMER.set_startTime 

} 

Shape { 

appearance Appearance { 

material Material { 

diffuseColor .75 0 .25 

}} 

geometry IndexedLineSet { 

coord Coordinate { 

point [ 

425349 323.372 4.58836e+006, 

425313 101.956 4.58837e+006, 

] 

} 

coordIndex [ 

0,1,2] 

} 

} 
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