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Raó i oportunitat del projecteRaó i oportunitat del projecteRaó i oportunitat del projecteRaó i oportunitat del projecte    
 

En els darrers anys, el món de l’esport s’ha vist immers en l’ús de les noves 

tecnologies, tal i com també s’ha vist en altres àmbits. Un exemple clar en són els 

pulsòmetres. Aquests, ja no només són eines que permeten informar en temps real 

del nombre de pulsacions per minut de l’esportista, sinó que, a més a més, 

informen d’altres paràmetres (altitud, distància, etc.) i permeten la transmissió i 

anàlisi de la informació obtinguda a un PC. Amb programes que tracten aquestes 

dades és possible obtenir informació sobre l’estat físic i l’evolució d’un atleta. 

El software existent al mercat que realitza aquests càlculs és propietari i depèn, en 

gran part, de la marca de pulsòmetre amb què es treballa. Així, neix la possibilitat 

de desenvolupar una aplicació que permeti mostrar i organitzar la informació 

esmentada independentment de la marca de pulsòmetre que s’usa. Cal a més que 

aquesta aplicació permeti la gestió de la informació de les dades de l’esportista a 

partir d’una arquitectura estàndard possibilitant l’ampliació de funcionalitats de 

forma simple, sense limitacions forçades per formats propietaris. 

El desenvolupament d’aquest projecte és la primera part, d’un projecte de majors 

dimensions que permetrà emmagatzemar, visualitzar i simular l’entrenament d’un 

atleta. Es d’esperar doncs, que amb el temps aquest projecte global esdevingui una 

eina de treball eficient i de ressò pels esportistes. 

 

IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducció    
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Situació actualSituació actualSituació actualSituació actual    
 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    
Actualment al mercat existeixen diverses aplicacions que permeten la representació 

i tractament de les dades que proporciona un pulsòmetre. Dos dels productes de 

més ressó són Polar Precision Performance de Polar i Training Manager de 

Suunto. Ambdós productes analitzen les dades obtingudes del seus respectius 

pulsòmetres i l’organitzen, a grans trets, amb els elements que es descriuen a 

continuació. 

LogsLogsLogsLogs. Són les dades del pulsòmetre pròpiament dites. Per tant, mostren les 

dades originals (FC, altitud, etc.), així com també, màxims, mínims... També 

permeten realitzar una representació gràfica d’aquesta informació (FC en 

funció del temps, per exemple). 

PlansPlansPlansPlans. Corresponen a entrenaments tipus, sense dades reals. 

Programes d’entrenamentProgrames d’entrenamentProgrames d’entrenamentProgrames d’entrenament. Agrupacions de plans sota un mateix 

denominador. 

Per altra banda, permeten gestionar un calendari, és a dir, afegir i eliminar events 

en una data concreta d’aquest. 
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AvaluacióAvaluacióAvaluacióAvaluació 

Analitzant la capacitat d’ambdós productes, s’han obtingut els punts forts i febles 

que es detallen tot seguit. L’anàlisi d’aquests punts permetrà definir els objectius 

del projecte aconseguint una apliació que permeti solucionar els punts febles i 

mantenir els forts. 

 

Punts fortsPunts fortsPunts fortsPunts forts 

•  Organització la informació amb els elements descrits a l’anterior apartat. Es 

permet, així, una visualització clara i estructurada de la informació 

•  Representació gràfica de les dades d’un o més logs, de forma que és més 

senzilla la seva comprensió. 

•  Comparació de dos o més logs, per analitzar les semblances/diferències 

entre aquests. 

•  Gestió del calendari: Planificació d’events (plans i programes d’entrenament) 

al calendari. 

 

Punts feblesPunts feblesPunts feblesPunts febles 

•  Cada producte depèn de la marca pulsòmetre que ha creat l’apliacio, per 

tant, no és possible analitzar logs obtinguts de marques diferents de 

pulsòmetres. 

•  No existeix cap tipus de relació entre plans i logs. No es possible relacionar 

un log amb un pla creat anteriorment. Aquesta funcionalitat pot ser útil per 

comprovar que es segueix l’entrenament especificat. 

•  No existeix la possibilitat de comparar logs de diferents usuaris, només es 

poden comparar logs d’un mateix usuari. 
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Objectius del projecteObjectius del projecteObjectius del projecteObjectius del projecte    
 

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar un nou sistema que permeti 

emmagatzemar i consultar la informació recollida per pulsòmetres independentment 

de la marca d’aquests, de forma simple i estructurada, intentant mantenir la qualitat 

dels productes ja existents al mercat i solucionar les mancances que tenen. 

Per tant, els principals objectius que ha de cobrir el projecte són: 

Independència entre el pulsòmetre i l’aplicacióIndependència entre el pulsòmetre i l’aplicacióIndependència entre el pulsòmetre i l’aplicacióIndependència entre el pulsòmetre i l’aplicació    

S’ha de crear una estructura de dades que permeti la independència de les 

dades entre pulsòmetres i l’aplicació. Aquesta estructura es farà per mitjà 

d’un fitxer XML.. El format XML ens permetrà estructurar les dades sense 

ambigüitats, amb la possiblitat de realitzar-ne ampliacions i independent de 

la plataforma que el faci servir.  

Emmagatzemar la informació recollida dels pulsòmetresEmmagatzemar la informació recollida dels pulsòmetresEmmagatzemar la informació recollida dels pulsòmetresEmmagatzemar la informació recollida dels pulsòmetres    

S’han de permetre emmagatzemar les dades que s’obtenen del pulsòmetre 

per poder ser recuperades en sessions posteriors. També ha de ser possible 

emmagatzemar de forma permanent els programes d’entrenament i altres 

elements de l’aplicació. 

Analitzar la informació dels logsAnalitzar la informació dels logsAnalitzar la informació dels logsAnalitzar la informació dels logs    

S’ha de permetre mostrar organitzadament la informació dels logs recollits. 

Així mateix, s’ha de permetre mostrar gràficament la informació d’aquests 

per poder ser compresa amb més facilitat pels atletes o entrenadors 

personals. 

Comparar la informació dels logs Comparar la informació dels logs Comparar la informació dels logs Comparar la informació dels logs     

L’aplicació ha de permetre comparar la informació de dos o més logs. S’han 

d’obtenir dades sobre la mitjana, màxima i mínima dels principals 

paràmetres d’aquests, així com també una representació gràfica conjunta de 

tots els logs a comparar. 
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Gestionar els entrenamentsGestionar els entrenamentsGestionar els entrenamentsGestionar els entrenaments    

S’han de permetre crear entrenaments tipus (plans) i agrupacions 

d’entrenaments (programes d’entrenament) per poder gestionar 

correctament l’entrenament de l’atleta en qüestió. També ha de ser possible 

associar logs a plans per poder comprovar que s’han assolit els objectius 

esperats. 

Planificació dels entrenamentsPlanificació dels entrenamentsPlanificació dels entrenamentsPlanificació dels entrenaments    

S’ha de permetre planificar plans a calendari per poder fer una planificació 

de l’entrenament que ha de dur a terme un atleta. Ha de ser possible també 

associar logs a plans del calendari per comprovar que s’ha realitzat 

correctament l’entrenament.  

Gestió d’atletesGestió d’atletesGestió d’atletesGestió d’atletes    

Ha d’existir la figura de l’entrenador, és a dir, un usuari amb funcionalitats 

addicionals. Aquest ha de poder consultar i comparar les dades de tots els 

atletes a qui entrena.  

Facilitat d’úsFacilitat d’úsFacilitat d’úsFacilitat d’ús    

El programa ha de ser de fàcil ús per tal que tant usuaris experts com 

inexperts el puguin utilitzar sense gaire esforç.  
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BeneficisBeneficisBeneficisBeneficis    
 

El principal benefici que aporta l’aplicació és la possibilitat d’integrar dades 

independentment de la marca de pulsòmetre sobre la que es treballa. D’aquesta 

manera, un usuari que disposi de diferents tipus de pulsòmetres pot 

emmagatzemar les dades a la mateixa sessió i fer comparacions entre aquestes. 

Aquest benefici l’aporta el fitxer XML dissenyat. Aquest format de dades serà també 

molt útil per poder compartir proves. 

Per altra banda, també permet estructurar les dades per poder ser guardades a 

disc de forma simple i organitzada facilitar-ne així l’accés. 

Finalment també cal comentar que l’aplicació creada ofereix un entorn visual fàcil 

de manejar on es mostren les dades emmagatzemades i càlculs senzills realitzats 

sobre aquestes. Per tant, es podrà conèixer l’estat físic d’un atleta, la seva evolució, 

etc. sense dificultats. 
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En aquest apartat es realitzarà l’especificació dels requeriments del nostre sistema. 

Els requeriments a analitzar són els següents: 

Requeriments funcionalsRequeriments funcionalsRequeriments funcionalsRequeriments funcionals: Aquells que descriuen les entrades i sortides 

dels sistema i la relació que existeix entre ambdues, o el que és el mateix, 

les necessitats o funcionalitats que ha d’assolir el sistema perquè funcioni de 

forma correcta. 

Requeriments no funcionalsRequeriments no funcionalsRequeriments no funcionalsRequeriments no funcionals: Aquells que defineixen les qualitats que ha 

de tenir el sistema. Exemples d’aquest tipus són factors de qualitat, 

rendiment, seguretat. 

Per tal de conèixer quins són els requeriments d’un sistema existeixen les 

estratègies següents:  

•  Preguntar a l’usuari  

•  Extreure la informació d’altres sistemes software existents 

•  Sintetitzar-los a partir del funcionament d’un sistema global 

•  Descobrir-ho mitjançant l’experimentació 

En el nostre cas, l’extracció dels requeriments s’ha basat principalment en l’estudi 

d’alguna de les aplicacions existents al mercat1. També, però, s’han tingut en 

compte les peticions d’usuaris coneixedors del món de l’esport per tal 

complementar-los. 

                                                 
1 Els sistemes que s’han analitzat són: Training Manager (Suunto), Crosstrainer i Polar Precision 

Performance (Polar) 

Anàlisi de requerimentsAnàlisi de requerimentsAnàlisi de requerimentsAnàlisi de requeriments  
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Requeriments funcionalsRequeriments funcionalsRequeriments funcionalsRequeriments funcionals    
 

Tal i com s’ha esmentat, els requeriments aquí descrits han de permetre determinar 

les funcionalitats que ha d’assolir el sistema perquè funcioni correctament. Per 

aquest motiu, en primer lloc, s’ha de conèixer el funcionament d’aquest, quins 

actors hi participen i el paper que juga cadascun d’ells. 

Descripció general del sistemaDescripció general del sistemaDescripció general del sistemaDescripció general del sistema    
Tal i com s’ha detallat en apartats anteriors, l’aplicació ha de posar a disposició de 

l’usuari un conjunt d’eines que permetin una consulta ràpida i simple sobre l’estat 

físic de l’usuari que en faci ús. L’estat físic de qualsevol usuari s’avaluarà a partir de 

la informació recollida pel pulsòmetre (aquesta informació serà anomenada log i 

s’obtindrà del fitxer XML descrit a l’apartat “Fitxer XML” per independitzar-la del 

pulsòmetre que la usi) i es podrà gestionar directament o bé per mitjà de programes 

d’entrenament o plans.  

Així doncs, el nostre sistema ha de permetre la gestió dels recursos següents: 

LogsLogsLogsLogs: Contindran les dades de l’entrenament pròpiament dites. Aquestes 

dades s’obtindran directament d’un fitxer XML que emmagatzema la 

informació del pulsòmetre, o bé, les introduirà l’usuari manualment.  Per tant, 

el nostre sistema ha de permetre emmagatzemar aquestes dades, 

visualitzar-les, eliminar-les i realitzar-ne modificacions. També es permetrà 

crear marques a les dades per visualitzar càlculs intermedis, mostrar 

gràficament les dades d’un log i fer comparacions entre diferents logs, ja 

sigui del mateix usuari, o bé, d’usuaris diferents si l’usuari en qüestió és 

entrenador i desitja comparar dades dels atletes a qui entrena. 

PlansPlansPlansPlans: Es designa amb aquest nom a un entrenament tipus, és a dir, quan 

es designa un tipus d’activitat, una duració i una distància específica sobre la 

que després es realitzarà l’entrenament. L’usuari pot donar d’alta, de baixa o 

modificar aquests plans, transportar-los a calendari o assignar logs a 

aquests per fer futurs comparacions.  
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Programa d’entrenamentPrograma d’entrenamentPrograma d’entrenamentPrograma d’entrenament: S’anomena així al conjunt de plans que es 

desitja que es realitzin de forma conjunta. Un usuari pot introduir nous plans 

al programa, eliminar-los, modificar-los i transportar-los a una data concreta 

del calendari. 

En base a la informació anterior, podem definir dos tipus d’usuaris o actors del 

sistema. Els usuaris comuns, anomenats atletes i els usuaris entrenadors. Aquests 

últims, a més a més de realitzar les funcionalitats bàsiques de tot usuari, podran 

afegir/eliminar atletes a qui entrenen, visualitzar les dades d’aquests o fer 

comparacions entre els logs d’aquests. 

A més a més de les tasques esmentades, es pretén oferir a l’usuari els servies 

complementaris següents: 

Agrupació de logs en temps o distànciaAgrupació de logs en temps o distànciaAgrupació de logs en temps o distànciaAgrupació de logs en temps o distància: Aquesta funcionalitat ens 

permetrà agrupar logs amb característiques comunes (durada o distància), 

per poder posteriorment realitzar comparacions entre aquests. 

Split de logSplit de logSplit de logSplit de log: L’usuari podrà separar un log en dos en un instant determinat 

de temps.  

Ajuda a l’usuariAjuda a l’usuariAjuda a l’usuariAjuda a l’usuari: L’usuari disposarà d’un manual d’ajuda on es podrà 

consultar el funcionament dels serveis que ofereix el sistema. 

Coneguts els actors del sistema i quines accions desenvolupa cadascun d’ells, es 

detallaran, a continuació, les funcionalitats del sistema. 
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UsuariUsuariUsuariUsuari 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Crear un nou usuari 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà crear nous usuaris identificats per mitjà 

d’un identificador i, opcionalment, una contrasenya. 

En la definició d’un nou usuari s’ha d’indicar el tipus d’usuari 

de què es tracta, entrenador o atleta, així com també les 

dades següents:  

•  Dades de sessió 

o Identificador i contrasenya 

•  Dades personals 

o Pes, alçada, any de naixement, sexe, 

fumador o no, nivell d’activitat, FC2 mínima 

en repòs i màxima possible. 

Opcionalment es poden definir les activitats que pot realitzar 

l’usuari i els nivells de freqüència cardíaca sobre els que es 

treballa. 

 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Visualitzar dades personals d’un usuari 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà visualitzar les dades d’un usuari. Les 

dades a visualitzar són: 

•  Dades de sessió 

o Identificador i contrasenya 

•  Dades personals 

o Pes, alçada, any de naixement, sexe, 

fumador o no, nivell d’activitat, FC mínima en 

repòs i màxima possible. 

•  Activitats 

•  Nivells de freqüència cardíaca 

                                                 
2 FC: Freqüència cardíaca 
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RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Modificar dades personals d’un usuari 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà modificar les dades d’un usuari. Les 

dades que permetrà modificar són: 

•  Dades de sessió 

o contrasenya 

•  Dades personals 

o Pes, alçada, any de naixement, sexe, 

fumador o no, nivell d’activitat, FC mínima en 

repòs i màxima possible. 

•  Activitats: afegir i treure activitats 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Eliminar usuari 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà eliminar l’usuari indicat del sistema i, 

com a conseqüència, totes les dades d’aquest. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Canviar d’usuari 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà tancar la sessió actual i obrir la sessió 

amb un altre usuari. 
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LogsLogsLogsLogs 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Importar log / Crear log extern 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà importar logs d’un fitxer XML amb el 

format descrit a l’apartat “Fitxer XML”. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Crear un log manual 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà crear un nou log de forma manual. Per 

crear un nou log s’han d’introduir les següents dades: 

•  Dades generals del log 

o Data, hora d’inici, nom del log, activitat, 

sensació activitat, notes 

•  Altres dades del log 

o Durada, distància, FC mitjana, FC repòs, 

energia consumida, velocitat mitjana, pes, 

temperatura, pressió atmosfèrica 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Visualitzar dades d’un log3 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà visualitzar les dades referents a un 

log. Les dades que es permeten visualitzar són: 

•  Dades generals 

o Nom, activitat, data, hora inici, hora fi*, 

durada, distància, sensació de l’activitat, FC 

repòs, pes, temperatura, pressió atmosfèrica, 

energia consumida, notes 

•  Dades de la freqüència cardíaca 

o FC màxima*, FC mínima*, FC mitjana 

 

                                                 
3 Les dades marcades amb un asterisc només són visibles des de logs externs 
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•  Dades de l’altitud 

o Altitud màxima* i mínima*, distància 

ascendent*, descendent* i pla*, temps 

ascendent*, descendent* i pla* 

•  Dades dels intervals de freqüència cardíaca* 

•  Dades recollides pel pulsòmetre* (per cada interval 

s’indica): 

o Hora, durada, freqüència cardíaca, distància, 

altitud, epoc, velocitat mitjana, consum 

d’energia 

•  Marques* (per cada marca s’indica) 

o Hora, durada, FC mitjana, màxima i mínima, 

distància, altitud màxima i mínima, distància 

ascendent, descendent i pla, temps 

ascendent, descendent i pla, velocitat 

mitjana, màxima i mínima, energia 

consumida i notes 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Modificar un log  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà modificar algunes de les dades d’un 

log. Les dades que es permetran modificar són: 

•  Dades generals 

o Nom del log, activitat, notes, distància, 

durada, sensació de l’activitat, freqüència 

cardíaca en repòs, pes temperatura i pressió 

atmosfèrica 

•  Altres dades 

o Freqüència cardíaca mitjana, energia 

consumida, velocitat mitjana i EPOC 

•  Marques (només les notes) 
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RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Reanàlisi d’un log  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà reanalitzar les dades referents a un 

log, en el cas, per exemple, que algunes de les dades del 

fitxer XML d’entrada sigui corrupte i es vulguin recalcular. 

Les dades que es reanalitzaran són: 

•  Dades de rendiment 

o FC màxima, mínima i mitjana 

o Altitud màxima i mínima 

o Distància ascendent/descendent/pla 

o Temps ascendent/descendent/pla 

o Velocitat màxima, mínima i mitjana 

o Energia total consumida 

•  Temps en els intervals de freqüència cardíaca 

•  Marques 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Split d’un log  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà separar un log en dos en el cas, per 

exemple, que tinguem més d’una sessió emmagatzemada 

en un mateix log. La separació d’un log es farà en funció 

d’una unitat de temps. En realitzar-se un split d’un log es 

recalcularan totes les dades d’aquest. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Eliminar log  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà eliminar el log indicat del sistema. 
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RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Afegir marques a un log  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permet agafar dades parcials4 d’un log, indicant-ne 

el moment en el qual es vol agafar la dada parcial i la durada 

d’aquesta. També es poden indicar notes a aquestes 

marques. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Visualitzar marques d’un log  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permet mostrar les dades de la marca. Veure el 

requeriment “Afegir marques a un log” per obtenir més 

informació sobre les dades a mostrar. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Modificar marques d’un log  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permet modificar les notes addicionals que es 

volen destacar d’una marca. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Eliminar marques d’un log  

DescrDescrDescrDescripcióipcióipcióipció    El sistema permet eliminar la marca indicada del log. 

 

                                                 
4 Les dades de què informa una marca són: FC màxima, FC mínima, FC mitjana, altitud 
màxima, altitud mínima, distància ascendent, distància descendent, distància pla, temps 
ascendent, temps descendent, temps pla, velocitat màxima, velocitat mínima, velocitat mitjana, 
energia consumida i el temps per cada interval de freqüència cardíaca que s’ha assignat a cada 
marca. 
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RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Visualitzar gràficament un log  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà  visualitzar un conjunt de gràfiques d’un 

log. Les gràfiques que permet visualitzar són: 

•  Freqüència cardíaca en funció del temps 

•  Consum d’energia en funció del temps 

•  Altitud en funció del temps 

•  Velocitat en funció del temps 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Comparar logs 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà  comparar5 dos o més logs fins a un 

màxim de deu. La comparació dóna els següents valors: 

•  Resum de la informació de cada log 

•  Dades resultat de la comparació 

o FC mitjana, màxima i mínima 

o Altitud mitjana, màxima i mínima 

o Distància mitjana, màxima i mínima 

o Durada mitjana, màxima i mínima 

o Velocitat mitjana, màxima i mínima 

o Energia consumida mitjana 

•  Gràfics 

o Duració / duració acumulada 

o Distància / distància acumulada 

o FC en funció del temps 

o Altitud en funció del temps 

o Energia consumida en funció del temps 

o Velocitat en funció del temps 

 

                                                 
5 Si l’usuari és un entrenador, aquest podrà comparar els logs no només d’ell mateix sinó també 
dels atletes a qui entrena. 
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RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Exportar log  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà exportar les dades d’un log a un fitxer 

XML  

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Crear agrupacions de logs 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà agrupar els logs d’un mateix usuari en 

funció de la seva distància o durada. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Eliminar agrupació de logs 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà eliminar una agrupació de logs del 

sistema. 
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PlansPlansPlansPlans 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Crear pla  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà crear un nou pla. Les dades 

necessàries per crear-lo són: 

•  Nom del pla, activitat, distància, durada, notes 

•  Temps per cada interval de la freqüència cardíaca  

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Visualitzar dades d’un pla  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà visualitzar les dades d’un pla. Les 

dades que permet visualitzar són: 

•  Nom del pla, activitat, distància, durada, notes 

•  Temps per cada interval de la freqüència cardíaca 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Modificar dades d’un pla  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà modificar les dades d’un pla. Les dades 

que permet modificar són: 

•  Activitat, distància, durada i notes 

•  Temps per cada interval de la freqüència cardíaca 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Eliminar dades d’un pla  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà eliminar un pla del sistema. 
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RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Transportar pla a calendari 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà transportar un pla a una data concerta 

del calendari.  

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Exportar pla a XML 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà exportar el pla en un fitxer XML 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Associar log a pla 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà associar el log a un determinat pla per 

poder fer comparacions posteriors. 
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Programes d’entrenamentProgrames d’entrenamentProgrames d’entrenamentProgrames d’entrenament 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Crear un nou programa d’entrenament 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà crear un programa d’entrenament. En 

el moment de crear el programa s’ha d’indicar el nom 

d’aquest. Automàticament el sistema genera un nou pla que 

podem posteriorment podem editar. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Visualitzar programa d’entrenament 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà visualitzar la informació referent a tots 

els plans que formen part d’un programa d’entrenament. 

 

RequerimRequerimRequerimRequerimentententent    Crear pla a programa d’entrenament 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà afegir un pla a un programa 

d’entrenament. Les dades a introduir són les mateixes que 

les descrites al requeriment “Crear pla”. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Modificar pla a programa d’entrenament 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà modificar un pla d’un programa. Per 

veure més informació referent a les dades a modificar del 

pla veure el requeriment “Modificar pla”. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Eliminar pla a programa d’entrenament 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà eliminar un pla d’un programa 

d’entrenament. 
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RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Transportar programa d’entrenament a calendari 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà transportar tots els plans d’un 

programa d’entrenament al calendari. Per fer el transport 

s’ha d’indicar la data en la que es vol fer, de forma 

automàtica, cada pla del programa es planificarà a dies 

consecutius en el calendari.  

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Exportar programa d’entrenament a XML 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà exportar el programa d’entrenament a 

un fitxer en format XML. 
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CalendariCalendariCalendariCalendari 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Visualitzar calendari 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà visualitzar un calendari. El calendari 

conté tots els plans i programes d’entrenament que haguem 

enviat a aquest o s’hagin creat en aquella data. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Navegar per calendari 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà navegar pel calendari, navegant de dia 

en dia, o bé, situant-nos a una data concreta d’aquest. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Planificar programa d’entrenament a calendari 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà afegir, a una data concreta del 

calendari, algun dels programes d’entrenament existents al 

sistema. Veure requeriment “Transportar programa 

d’entrenament a calendari” per més informació. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Planificar pla a calendari 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà afegir, a una data concreta del 

calendari, algun dels plans existents al sistema. 

 

ReqReqReqRequerimentuerimentuerimentueriment    Crear pla a calendari 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà, en una data concreta, crear un nou 

pla. Veure el requeriment “Crear un nou pla”, per més 

informació sobre les dades que s’introdueixen. 
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RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Visualitzar pla a calendari 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà visualitzar les dades d’un pla a 

calendari. Veure requeriment “Visualitzar pla” per més 

informació. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Modificar pla a calendari 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà modificar les dades d’un pla a 

calendari. Veure requeriment “Modificar pla” per més 

informació sobre les possibles dades a modificar. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Eliminar pla de calendari 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà eliminar el pla de la data indicada del 

calendari. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Exportar a calendari web 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà exportar el calendari a web per tal de 

poder compartir proves. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Exportar a Outlook o Evolution 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà exportar el calendari a Outlook o 

Evolution per tal de poder compartir proves. 
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RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Exportar a calendari a XML 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà exportar el calendari a un fitxer en 

format XML. 
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Usuari: EntrenadorUsuari: EntrenadorUsuari: EntrenadorUsuari: Entrenador 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Afegir atleta a entrenador 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà afegir l’atleta indicat al conjunt d’atletes 

a qui entrena aquest. D’aquesta manera l’entrenador tindrà 

disponible les dades d’aquest. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Visualitzar dades d’un atleta.  

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà visualitzar les dades dels logs que 

disposa l’atleta especificat. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Eliminar un atleta d’un entrenador 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà eliminar l’atleta indicat del conjunt 

d’atletes a qui entrena l’usuari del sistema. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Comparar dades de diferents atletes 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà comparar els logs d’un o més atletes 

entrenats per l’entrenador. 
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Requeriments no funcionalsRequeriments no funcionalsRequeriments no funcionalsRequeriments no funcionals    
 

En aquest apartat es defineixen els requeriments no funcionals del sistema, és a 

dir, aquells que defineixen les qualitats que ha de tenir l’aplicació. 

 

InterInterInterInterfície amb l’usuari i factors humansfície amb l’usuari i factors humansfície amb l’usuari i factors humansfície amb l’usuari i factors humans 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Existeixen dos tipus d’usuaris 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema disposarà de dos tipus d’usuari, entrenador i 

atleta, amb les funcionalitats anteriorment descrites. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    El sistema serà fàcil d’usar 

DescrDescrDescrDescripcióipcióipcióipció    Atès a què el sistema està pensat per tot tipus d’usuaris, 

experts i inexperts, el sistema serà fàcil d’usar: ús d’icones i 

menús típics del Windows 

 

DocumentacióDocumentacióDocumentacióDocumentació 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    El sistema disposarà d’un sistema d’ajuda 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema disposarà d’un sistema d’ajuda on s’hi inclourà el 

funcionament de totes les funcionalitats anteriorment 

descrites. 
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Característiques de rendimentCaracterístiques de rendimentCaracterístiques de rendimentCaracterístiques de rendiment 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    El sistema ha d’aconseguir els resultats del càlculs en un 

temps inferior a 30 segons 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Per assegurar un bon servei als usuaris del sistema, la 

velocitat en que s’obtenen els càlculs ha de ser suficient 

perquè s’obtinguin els resultats en menys de 30 segons. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    El sistema ha d’aconseguir la generació de gràfics en un 

temps inferior a 60 segons 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Per assegurar un bon servei als usuaris del sistema, la 

velocitat en que es generen els gràfics de la freqüència 

cardíaca, etc. ha de ser suficient perquè el temps de 

resposta sigui inferior a 60 segons. 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    Es podran comparar fins a un màxim de 10 logs a la 

vegada 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Si un usuari desitja comparar característiques de dos o més 

logs, el sistema li permetrà comparar-ne fins a un màxim de 

10. En cas de seleccionar-ne més, s’informarà de què en té 

més de seleccionats que els possibles. 
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Tractament d’errors i situacions extremesTractament d’errors i situacions extremesTractament d’errors i situacions extremesTractament d’errors i situacions extremes 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    
Avís en cas d’introducció manual de dades errònies 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    En el cas que l’usuari introdueixi una dada no correcta, per 

exemple número negatiu en un camp que només permet 

valors positius, el sistema advertirà a l’usuari del seu error 

indicant-li el rang de valors vàlids 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    
Avís en cas d’introducció d’un fitxer no vàlid 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    En el cas en què l’usuari introdueixi un fitxer que no 

correspon al format i les característiques que ha de tenir el 

fitxer d’entrada, el sistema advertirà a l’usuari d’aquest fet 

 

Interfície Interfície Interfície Interfície del sistemadel sistemadel sistemadel sistema 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    
L’entrada de dades es farà per mitjà d’un document xml 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    L’entrada de dades al sistema es farà per mitjà d’un 

document xml de format vàlid que contindrà les dades 

obtingudes del nostre pulsòmetre 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    
El sistema és fiable en un 95% 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Per assegurar un bon servei als usuaris finals, les dades 

calculades pel sistema seran fiables com a mínim un 95% 

de les vegades. 
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Temes de seguretatTemes de seguretatTemes de seguretatTemes de seguretat 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    
El sistema disposarà d’accés a diferents usuaris controlat 

per contrasenya 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    El sistema permetrà en un mateix ordinador l’accés a 

diferents usuaris. La identificació de l’usuari es farà per mitjà 

d’un identificador i una contrasenya, opcional, en el cas que 

aquest ho desitgi. 

 

ModificabilitatModificabilitatModificabilitatModificabilitat 

 

RequerimentRequerimentRequerimentRequeriment    
El sistema serà fàcilment modificable 

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Atès a què el sistema pot anar introduint moltes més 

funcionalitats, aquest estarà construït de forma que pugui 

ser canviat amb el mínim d’esforç possible 
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El nostre sistema es basarà en l’aplicació del patró arquitectònic arquitectura en 

capes, en concret d’arquitectura en tres capes, tal i com es mostra a la figura 

següent: 

 

 

Figura Figura Figura Figura 1111: Patró arquitectònic en tres capes 

 

El patró arquitectònic en capes té com a objectiu afavorir la canviabilitat, la 

portabilitat i fer un sistema molt probable.  

La canviabilitat que ens ofereix aquest patró ens permetrà realitzar canvis a una 

capa sense que tingui implicacions en les altres. Aquest fet ens permetrà realitzar 

canvis a la interfície sense la necessitat de canviar la resta de funcionalitats del 

sistema o afegir noves funcionalitats sense gaires dificultats.  

Arquitectura del sistemArquitectura del sistemArquitectura del sistemArquitectura del sistemaaaa  
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La portabilitat ens permetrà la facilitat de migrar el sistema creat entre diferents 

plataformes. 

Finalment, el fet que sigui un model molt probable ens permetrà validar el 

funcionament de cada una de les funcionalitats del sistema sense necessitat de 

tenir implementat tot el conjunt. 
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Coneguts quins són els requeriments del nostre sistema, el següent pas de 

l’especificació consisteix en elaborar el model de casos d’ús. Aquest model té com 

a objectiu identificar les funcionalitats que ha de tenir el sistema i associar a cada 

actor les funcionalitats que haurà de realitzar. 

El model de casos d’ús engloba el diagrama de casos d’ús, és a dir, tots els casos 

d’ús del sistema i la relació que tenen amb els actors, i l’especificació dels casos 

d’ús, on es descriuen les accions que realitzen els diferents actors. 

 

Diagrama de casos d’úsDiagrama de casos d’úsDiagrama de casos d’úsDiagrama de casos d’ús    
 
 

 

Figura Figura Figura Figura 2222: Diagrama de casos d’ús: Estructura general 

 

Casos d’úsCasos d’úsCasos d’úsCasos d’ús    
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33333333    

 

Figura Figura Figura Figura 3333: Diagrama de casos d’ús: Gestió d’usuaris / Gestió d’atletes 

 

 

Figura Figura Figura Figura 4444: Diagrama de casos d’ús: Gestió de logs 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

34343434    

 

FFFFigura igura igura igura 5555: Diagrama de casos d’ús: Gestió de programes d’entrenament 

 

 

Figura Figura Figura Figura 6666: Diagrama de casos d’ús: Gestió de plans 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

35353535    

 

Figura Figura Figura Figura 7777: Diagrama de casos d’ús: Gestió de calendari 

 

Tal i com ja s’ha esmentat anteriorment i com s’observa també en aquest diagrama, 

l’entrenador realitza, a més a més de les tasques pròpies de qualsevol atleta 

tasques addicionals sobre els atletes a qui entrena. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

36363636    

Especificació delsEspecificació delsEspecificació delsEspecificació dels casos d’ús casos d’ús casos d’ús casos d’ús    
 

L’especificació dels casos d’ús ens permet descriure quina és la seqüència 

d’esdeveniments que realitza un actor per realitzar una funcionalitat. L’especificació 

d’un cas d’ús permet definir moltes propietats, en el nostre cas s’han escollit les 

següents: 

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Nom del cas d’ús a especificar. 

ActorsActorsActorsActors: Agents externs al sistema software que hi intervenen. 

IniciadorIniciadorIniciadorIniciador: Agent que inicia el cas d’ús. 

ResumResumResumResum: Descripció breu de les activitats que s’han de dur a terme. 

TipusTipusTipusTipus: 1 – primari, secundari o opcional. 2 – real o essencial. 

Curs típic d’esdevenimentsCurs típic d’esdevenimentsCurs típic d’esdevenimentsCurs típic d’esdeveniments: Descripció detallada de la interacció (conversa) 

entre els actors i el sistema. 

Cursos alternatiusCursos alternatiusCursos alternatiusCursos alternatius: Excepcions al curs típic. 

No s’han descrit els casos d’ús “Visualitzar/Modifcar log manual”, “Crear agrupació 

durada”, “Eliminar agrupació durada”, “Crear pla programa”, “Visualitzar/Modificar pla 

programa”, “Eliminar pla programa”, “Comparar logs atleta”, “Elimina pla calendari” i 

“Visualitzar/Modificar pla calendari” ja que són molt semblants a “Visualitzar/Modificar 

log extern”, “Crear agrupació distància”, “Eliminar agrupació distància”, “Crear pla”; 

“Visualitzar/Modificar pla”, “Eliminar pla”, “Comparar logs atleta”, “Elimina pla” i 

“Visualitzar/Modificar pla” respectivament. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

37373737    

Gestió d’usuarisGestió d’usuarisGestió d’usuarisGestió d’usuaris 

 

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Crear usuari 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Crear un nou usuari al sistema 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol crear un nou usuari 

 

 2. Es mostra una finestra amb els camps que 
ha d’introduir l’usuari 

3. L’usuari introdueix les dades que 
se li demanen 

 

 4. Es comprova que són vàlides totes les 
dades introduïdes per l’usuari. 

5. Es crea un nou usari i s’enregistren les 
dades al sistema. 

6. S’informa que s’ha creat l’usuari 
correctament. 

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: Alguna de les dades introduïdes no és correcta. 

•  Línia 4: Ja existeix un altre usuari al sistema amb el mateix identificador. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

38383838    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Visualitzar/Modificar usuari 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Visualitzar i/o modificar les dades de l’usuari 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol visualitzar/modificar 
les dades d’aquest. 

 

 2. Es mostra una finestra amb les dades 
actuals de l’usuari 

3. L’usuari modifica les dades que 
desitja 

 

 4. Es comprova que són vàlides totes les 
dades modificades per l’usuari. 

5. S’enregistren les dades al sistema. 

6. S’informa que s’han modificat les dades de 
l’usuari correctament. 

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: Alguna de les dades introduïdes no és correcta. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

39393939    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Eliminar usuari 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Eliminar l’usuari del sistema 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol eliminar l’usuari actual 
del sistema 

 

 2. Es mostra un missatge indicant si realment 
es vol eliminar l’usuari del sistema. 

3. L’usuari accepta el missatge 
mostrat pel sistema 

 

 4. S’elimina l’usuari actual del sistema. 

5. S’informa que s’ha eliminat correctament 
l’usuari. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

40404040    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Iniciar sessió d’usuari 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Iniciar la sessió amb l’usuari indicat 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol iniciar una nova sessió 

 

 2. Es mostra una finestra amb tots els usuaris 
disponibles al sistema. 

3. L’usuari escull l’usuari amb qui 
desitja iniciar la sessió 

4. L’usuari introdueix la contrasenya 
del nou usuari en el cas que aquesta 
sigui necessària. 

 

 5. Es comprova que són vàlides totes les 
dades introduïdes per l’usuari. 

6. S’inicia la sessió amb l’usuari indicat, 
després de tancar la sessió de l’usuari actual, 
en el cas que aquesta estigués oberta.. 

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 5: La contrasenya introduïda no correspon a la contrasenya del nou 

usuari. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

41414141    

Gestió de logsGestió de logsGestió de logsGestió de logs 

 

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Crear log extern 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Crear un nou log extern, és a dir, un log que obté les dades d’un fitxer XML. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdCurs típic d’esdCurs típic d’esdCurs típic d’esdeveniments:eveniments:eveniments:eveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol crear un log extern. 

 

 2. Es mostra una finestra on l’usuari ha 
d’introduir la ubicació del fitxer d’on es 
carregaran les dades. 

3. L’usuari introdueix la ubicació i 
nom del fitxer que conté les dades 
del log extern. 

 

 4. Es comprova que són vàlides totes les 
dades introduïdes per l’usuari. 

5. Es llegeix el fitxer, es crea el log amb les 
dades llegides i s’enregistren les dades 
d’aquest al sistema. 

6. S’indica que s’ha creat el log correctament. 

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: El fitxer indicat no existeix o no és un fitxer vàlid 

•  Línia 5: Ja existeix un log al sistema amb la mateixa data i hora d’inici. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

42424242    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Crear log manual 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Crear un log de forma manual 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol crear un log manual 

 

 2. Es mostra una finestra amb totes les 
dades que s’han d’introduir del log. 

3. L’usuari introdueix les dades que 
se li demanen 

 

 4. Es comprova que són vàlides totes les 
dades introduïdes per l’usuari. 

5. Es crea i s’enregistra el log al sistema. 

6. S’indica que s’ha creat correctament el log.

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: Alguna de les dades introduïdes per l’usuari no és vàlida. 

•  Línia 5: Ja existeix un log al sistema amb la mateixa data i hora d’inici. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

43434343    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Visualitzar/modificar log extern 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Visualitzar o modificar les dades del log indicat. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol visualitzar/modificar 
les dades del log indicat. 

 

 2. Es mostra una finestra amb totes les 
dades del log. 

3. L’usuari modifica aquelles dades 
que desitja i que li permet el sistema. 

 

 4. Es comprova que són vàlides totes les 
dades introduïdes per l’usuari. 

5. S’enregistren les modificacions al sistema. 

6. S’indica que s’han realitzat correctament 
les modificacions 

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: Alguna de les dades introduïdes no és correcta 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

44444444    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Eliminar log 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Eliminar el log indicat del sistema. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol eliminar el log indicat. 

 

 2. Es mostra un missatge indicant si realment 
es vol eliminar el log indicat. 

3. L’usuari accepta l’advertència del 
sistema. 

 

 4. S’elimina el log del sistema. 

5. S’indica que s’ha eliminat correctament el 
log del sistema. 

 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

45454545    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Renàlisi log 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Reanalitzar les dades del log indicat. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol reanalitzar les dades 
del log indicat. 

 

 2. Es realitzen les operacions necessàries 
per recalcular les dades del log. 

3. S’emmagatzemen les modificacions 
realitzades al sistema. 

4. S’informa a l’usuari que s’ha reanalitzat 
correctament el log. 

 

 

Cas Cas Cas Cas d’úsd’úsd’úsd’ús: Comparar logs 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Comparar les dades dels logs indicats. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol comparar les dades 
dels logs indicats 

 

 2. Es realitzen els càlculs necessaris per 
comparar els logs indicats. 

3. Es mostra una finestra amb les dades 
resultat de la comparació. 

 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

46464646    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Exportar log a XML 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Exportar el log indicat a un fitxer en format XML. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol exportar les dades del 
log indicat a un fitxer XML. 

 

 2. Es mostra una finestra on l’usuari ha 
d’indicar la ubicació i el nom del fitxer on 
s’emmagatzemarà el log. 

3. L’usuari indica el nom del fitxer i la 
ubicació demanada. 

 

 4. Es comprova que la ubicació indicada és 
vàlida. 

5. S’emmagatzema el fitxer amb les dades 
del log. 

6. S’indica que s’han realitzat correctament 
l’exportació del log a XML 

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: La ubicació del fitxer indicat no és correcta. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

47474747    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Split log 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Dividir un log en dos en un instant determinat de temps. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol fer split del log indicat. 

 

 2. Es mostra una finestra on l’usuari ha 
d’indicar el moment en què desitja realitzar 
l’split del log. 

3. L’usuari indica el moment d’split.  

 4. Es comprova que és vàlid el moment 
d’split indicat. 

5. Es particiona el log en dos en el moment 
indicat i es recalculen les dades d’aquests. 

6. S’enregistren les dades del nou log al 
sistema i les modificacions del log sobre el 
que es fa l’split. 

7. S’indica que s’han realitzat correctament 
l’split 

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: El moment en què es realitza l’split és superior a la duració total del log. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

48484848    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Crear marca 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Crear una marca pel log indicat. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol crear una marca pel 
log indicat. 

 

 2. Es mostra una finestra on l’usuari ha 
d’introduir l’hora d’inici de la marca i la 
duració d’aquesta. 

3. L’usuari indica les dades 
demandes. 

 

 4. Es comprova que són vàlides totes les 
dades introduïdes per l’usuari. 

5. Es crea la nova marca al sistema. 

6. S’enregistra la nova marca al sistema. 

7. S’indica que s’han creat correctament la 
marca 

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: L’hora d’inici de la marca és inferior a l’hora d’inici del log o superior a 

l’hora de fi del mateix, o bé, la duració de la marca més l’hora d’inici d’aquesta 

és superior a l’hora de fi del log 

•  Línia 5: Ja existeix una marca amb la mateix hora i duració per el log indicat. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

49494949    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Visualitzar/Modificar marca 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Visualitzar/modificar la marca indicada. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol visualitzar o modificar 
la marca indicada. 

 

 2. Es mostra una finestra amb totes les 
dades de la marca. 

3. L’usuari modifica les dades que 
desitja i que li són permeses 
modificar. 

 

 4. Es comprova que són vàlides totes les 
dades introduïdes per l’usuari. 

5. S’enregistren les modificacions al sistema. 

6. S’indica que s’ha modificat correctament la 
marca 

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: Alguna de les dades introduïdes no és correcta 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

50505050    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Eliminar marca 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Eliminar la marca indicada. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol eliminar la marca 
seleccionada. 

 

 2. Es mostra un missatge indicant si l’usuari 
realment vol eliminar la marca indicada. 

3. L’usuari accepta l’advertència del 
sistema. 

 

 4. S’elimina la marca del sistema. 

5. S’indica que s’ha eliminat correctament la 
marca 

 

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Visualitzar gràfiques log 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Visualitza les gràfiques pel log indicat. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol visualitzar les 
gràfiques pel log indicat. 

 

 2. Es mostra una finestra amb totes les 
gràfiques que és possible visualitzar. 

3. L’usuari indica quina gràfica vol 
visualitzar. 

 

 4. Es mostra una finestra amb la gràfica 
sol·licitada per aquest log. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

51515151    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Crear agrupació distància 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Crear una agrupació de distància. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol crear una agrupació de 
distància. 

 

 2. Es mostra una finestra on s’han d’introduir 
el límit mínim i màxim de distància de 
l’interval d’agrupació. 

3. L’usuari indica les dades 
sol·licitades. 

 

 4. Es validen les dades introduïdes per 
l’usuari 

5. S’enregistra l’agrupació de distància al 
sistema. 

6. S’indica que s’ha creat correctament 
l’agrupació de distància indicada. 

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: Alguna de les dades introduïdes no és correcta. 

•  Línia 5. Existeix una agrupació de distància amb els mateixos límits inferior i 

superior. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

52525252    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Eliminar agrupació distància 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Eliminar l’agrupació de distància indicada. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol eliminar l’agrupació de 
distància indicada. 

 

 2. Es mostra una un missatge indicant si 
realment es vol eliminar l’agrupació indicada. 

3. L’usuari accepta el missatge del 
sistema. 

 

 4. S’elimina l’agrupació del sistema. 

5. S’indica que s’ha eliminat correctament 
l’agrupació de distància indicada. 

 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

53535353    

Gestió de plansGestió de plansGestió de plansGestió de plans 

 

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Crear pla 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Crear un nou pla al sistema. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol crear un pla. 

 

 2. Es mostra una finestra on l’usuari ha 
d’introduir les dades del nou pla. 

3. L’usuari introdueix les dades 
sol·licitades 

 

 4. Es comprova que són vàlides totes les 
dades introduïdes per l’usuari. 

5. Es crea un nou pla i s’enregistren les 
dades del pla al sistema. 

6. S’indica que s’ha creat el pla correctament. 

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: Les dades introduïdes per l’usuari no són vàlides 

•  Línia 5: Ja existeix un pla al sistema amb el mateix nom. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

54545454    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Visuatlitzar/modificar pla 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Visualitzar o modificar les dades del pla indicat. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol visualitzar/modificar 
les dades del pla indicat. 

 

 2. Es mostra una finestra amb totes les 
dades del pla. 

3. L’usuari modifica les dades que 
desitja. 

 

 4. Es comprova que són vàlides totes les 
dades modificades per l’usuari. 

5. S’enregistren les modificacions al sistema. 

6. S’indica que s’ha modificat correctament el 
pla.  

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

Línia 4: Alguna de les dades introduïdes no és vàlida....    



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

55555555    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Eliminar pla 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Eliminar les dades del pla indicat. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol eliminar el pla indicat. 

 

 2. Es mostra un missatge indicant si realment 
es volen eliminar el pla indicat. 

3. L’usuari accepta l’advertència del 
sistema. 

 

 4. S’elimina el pla del sistema. 

5. S’indica que s’ha eliminat el pla 
correctament. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

56565656    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Exportar pla a XML 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Exportar les dades del pla indicat a un fitxer XML 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol exportar les dades del 
pla indicat a un fitxer XML. 

 

 2. Es mostra una finestra on l’usuari ha 
d’indicar la ubicació i el nom del fitxer on 
s’emmagatzemarà el pla. 

3. L’usuari indica el nom del fitxer i la 
ubicació demanada. 

 

 4. Es comprova que la ubicació indicada és 
vàlida. 

5. S’emmagatzema el fitxer amb les dades 
del pla. 

6. S’indica que s’han realitzat correctament 
l’exportació del pla a XML 

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: La ubicació del fitxer no és vàlida. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

57575757    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Transportar pla a calendari 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Transportar les dades del pla indicat a una data del calendari 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol transportar les dades 
del pla indicat a calendari. 

 

 2. Es mostra una finestra on l’usuari ha 
d’indicar la data en què vol transportar el pla. 

3. L’usuari indica la data demanada.  

 4. Valida la data introduïda 

5. S’enregistra el nou pla a la data indicada al 
sistema 

6. S’indica que s’han realitzat correctament el 
transport del pla al calendari 

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: La data introduïda no és vàlida 

•  Línia 5: Ja existeix un pla planificat al sistema amb el mateix nomPla i dia. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

58585858    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Associar log a pla 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Associar un log al pla indicat 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorActorActorActorssss    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol associar un log al pla 
seleccionat. 

 

 2. Es mostra una finestra amb tots els logs 
disponibles per aquest usuari. 

3. L’usuari selecciona el log que vol 
associar. 

 

 4. S’emmagatzema l’associació entre el log 
seleccionat i el pla. 

5. S’indica que s’han realitzat correctament 
l’associació entre log i pla 

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: Ja existeix una altra associació pel mateix pla i log. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

59595959    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Eliminar associació  log a pla 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Eliminar l’associació existent entre el log i pla indicats 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol eliminar l’associació 
entre el log i el pla indicats. 

 

 2. Es mostra un missatge indicant a l’usuari si 
realment desitja eliminar l’associació. 

3. L’usuari accepta el missatge 
d’advertència del sistema. 

 

 4. S’elimina l’associació entre el log i el pla 
indicats. 

5. S’indica que s’ha realitzat correctament 
l’operació 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

60606060    

Gestió de programes d’entrenamentGestió de programes d’entrenamentGestió de programes d’entrenamentGestió de programes d’entrenament 

 

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Crear programa d’entrenament 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Crear un nou programa d’entrenament al sistema. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol crear un programa 
d’entrenament. 

 

 2. Es mostra una finestra on l’usuari ha 
d’introduir el nom del programa. 

3. L’usuari introdueix les dades 
sol·licitades 

 

 4. Es comprova que són vàlides totes les 
dades introduïdes per l’usuari. 

5. S’enregistren les dades del programa 
d’entrenament al sistema. 

6. S’indica que s’ha creat el programa 
d’entrenament correctament.  

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: Les dades introduïdes per l’usuari no són vàlides 

•  Línia 5: Ja existeix un programa d’entrenament al sistema amb el mateix nom. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

61616161    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Eliminar programa d’entrenament 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Eliminar el programa d’entrenament indicat del sistema. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs tíCurs tíCurs tíCurs típic d’esdeveniments:pic d’esdeveniments:pic d’esdeveniments:pic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol eliminar el programa 
d’entrenament indicat. 

 

 2. Es mostra un missatge d’advertència a 
l’usuari indicant si realment desitja eliminar el 
programa del sistema. 

3. L’usuari accepta el missatge del 
sistema 

 

 4. S’elimina el programa del sistema. 

5. S’indica que s’ha eliminat el programa 
d’entrenament correctament.  

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

62626262    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Exportar programa d’entrenament a XML 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Exportar les dades del programa d’entrenament indicat a un fitxer XML 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol exportar les dades del 
programa d’entrenament indicat a un 
fitxer XML. 

 

 2. Es mostra una finestra on l’usuari ha 
d’indicar la ubicació i el nom del fitxer on 
s’emmagatzemarà el programa 
d’entrenament. 

3. L’usuari indica el nom del fitxer i la 
ubicació demanada. 

 

 4. Es comprova que la ubicació indicada és 
vàlida. 

5. S’emmagatzema el fitxer amb les dades 
del programa d’entrenament juntament amb 
les dels plans que en formen part. 

6. S’indica que s’han realitzat correctament 
l’exportació del programa a XML 

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: La ubicació del fitxer no és vàlida. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

63636363    

Cas d’Cas d’Cas d’Cas d’úsúsúsús: Transportar programa d’entrenament a calendari 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Transportar les dades del programa d’entrenament indicat a calendari 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol transportar les dades 
del programa d’entrenament indicat a 
calendari. 

 

 2. Es mostra una finestra on l’usuari ha 
d’indicar la data en què vol transportar el 
programa d’entrenament. 

3. L’usuari indica la data demanada.  

 4. Valida la data introduïda 

5. S’enregistra per cada pla que forma part 
del programa d’entrenament, un nou pla a 
dates successives del calendari des de la 
data indicada 

6. S’indica que s’han realitzat correctament el 
transport del programa al calendari 

CurCurCurCurs alternatiu:s alternatiu:s alternatiu:s alternatiu:    

•  Línia 4: La data introduïda no és vàlida 

•  Línia 5: Ja existeix un pla planificat al sistema amb el mateix nom i dia. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

64646464    

Gestió de calendariGestió de calendariGestió de calendariGestió de calendari 

 

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Planificar pla a calendari 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Planificar un pla a la data actual del calendari 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol planificar un pla a 
calendari. 

 

 2. Es mostra una finestra amb tots els plans i 
plans de programa disponibles al sistema 

3. L’usuari selecciona el pla que 
desitja planificar 

 

 4. Es crea un nou pla planificat per aquesta 
data i s’enregistra al sistema. 

5. S’indica que s’ha planificat correctament el 
pla.  

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: Existeix un pla planificat al sistema per aquest usuari amb la mateixa 

data i nomPla. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

65656565    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Planificar programa d’entrenament a calendari 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Planificar un programa d’entrenament a la data actual del calendari 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol planificar un programa 
d’entrenament a calendari. 

 

 2. Es mostra una finestra amb tots els 
programes d’entrenament disponibles al 
sistema 

3. L’usuari selecciona el programa 
que desitja planificar 

 

 4. Per cada pla que pertany al programa 
d’entrenament, es crea un nou pla planificat a 
dates successives des de la data indicada i 
s’enregistren al sistema. 

5. S’indica que s’ha planificat correctament el 
programa.  

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: Existeix un pla planificat al sistema per aquest usuari amb la mateixa 

data i nom. 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

66666666    

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Crear pla a calendari 
ActorsActorsActorsActors: Usuari (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Crear un nou pla per la data indicada del calendari al sistema. 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari 
indica que vol crear un pla a la data 
actual del calendari. 

 

 2. Es mostra una finestra on l’usuari ha 
d’introduir les dades del nou pla. 

3. L’usuari introdueix les dades 
sol·licitades 

 

 4. Es comprova que són vàlides totes les 
dades introduïdes per l’usuari. 

5. S’enregistren les dades del pla planificat al 
sistema. 

6. S’indica que s’ha creat el pla correctament. 

Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:Curs alternatiu:    

•  Línia 4: Les dades introduïdes per l’usuari no són vàlides 

•  Línia 5: Ja existeix un PlaPlanificat al sistema amb el mateix nomPla i data. 

 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

67676767    

Gestió d’atletesGestió d’atletesGestió d’atletesGestió d’atletes 

 

Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Afegir atleta 
ActorsActorsActorsActors: Entrenador (iniciador), sistema 
ResumResumResumResum: Afegir un atleta al conjunt d’atletes entrenats per aquest entrenador 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan 
l’entrenador indica que vol afegir un 
nou atleta. 

 

 2. Es mostra una finestra amb totes els 
usuaris disponibles al sistema 

3. L’entrenador selecciona l’usuari 
que desitja afegir 

 

 4. S’enregistra l’associació de l’atleta a 
l’entrenador. 

5. S’indica que s’ha afegit l’atleta 
correctament.  
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Cas d’úsCas d’úsCas d’úsCas d’ús: Eliminar atleta 
ActorsActorsActorsActors: Entrenador (iniciador), sistema 
ResResResResumumumum: Eliminar un atleta del conjunt d’atletes entrenats per aquest entrenador 
TipusTipusTipusTipus: Primari i essencial 

Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments:Curs típic d’esdeveniments: 

ActorsActorsActorsActors    SistemaSistemaSistemaSistema 

1. El cas d’ús comença quan 
l’entrenador indica que vol eliminar 
l’atleta indicat. 

 

 2. Es mostra un missatge d’advertència 
indicant si realment desitja eliminar l’atleta 

3. L’entrenador accepta el missatge 
d’advertència 

 

 4. S’elimina l’assignació de l’atleta a 
l’entrenador. 

5. S’indica que s’ha eliminat l’atleta 
correctament.  
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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. 

Model ConceptualModel ConceptualModel ConceptualModel Conceptual  
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Restriccions textualsRestriccions textualsRestriccions textualsRestriccions textuals    
 

A continuació es detallen tot el conjunt de restriccions textuals, és a dir, restriccions 

que no poden ser definides per mitjà d’UML. S’han agrupat les restriccions per 

classes d’objecte per facilitar la seva compressió. 

 

Classe UsuariClasse UsuariClasse UsuariClasse Usuari 

•  No poden existir dos usuaris amb el mateix identificador 

•  L’atribut identificador ha de ser un codi alfanumèric de com a mínim un 

caràcter 

•  L’any de naixement ha de ser un enter de quatre dígits superior a 1900 i 

inferior a l’any actual. 

•  Pes ha de ser superior a 0kg i inferior a 200 kg 

•  Alçada ha de ser superior a 50 cm i inferior a 250 cm. 

•  L’atribut minHRrepos ha de ser superior a 0 i inferior a maxHR 

•  L’atribut maxHR ha de ser superior a minHRrepos i inferior a 300ppm. Si és 

zero el sistema calcularà automàticament aquest valor. 

•  L’atribut nivellActivitat ha de ser un valor d’entre els següents: 

0,1,2,3,4,5,6,70,71,726 

 

                                                 
6 La representació de cada nivell d’activitat és la següent: 

0: No participa regularment en cap esport, ni caminar ni qualsevol esport, per exemple fa servir   
l’ascensor enlloc de pujar per les escales. 

1: No participa reguarment en cap esport però camina per plaer, usa les escales enlloc de 
l’ascensor. 

2: Participa reglarment en esports que requereixen una activitat física baixa de 10 a 60 min/set. 
3: Participa reglarment en esports que requereixen una activitat física baixa de més d’una h/set. 
4: Participa regualrment en un esport que requereix una activitat física alta menys de 30 min/set. 
5: Participa regualrment en un esport que requereix una activitat física alta de 30 a 60 min/set. 
6: Participa regualrment en un esport que requereix una activitat física alta de 1 a 3 h/set 
70: Participa regualrment en un esport que requereix una activitat física alta d’entre 3 i 4 h/set 
71: Participa regualrment en un esport que requereix una activitat física alta d’entre 4 i 5 h/set. 
72: Participa regualrment en un esport que requereix una activitat física alta més de 5 h/set. 
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Classe LogsClasse LogsClasse LogsClasse Logs 

•  No poden existir dos logs amb la mateixa data i hora per un mateix usuari 

•  Distància ha de ser un valor positiu 

•  L’atribut mitjanaHR ha de ser un valor positiu superior a minHRrepos 

•  L’atribut HRrepos ha de ser un valor positiu i inferior a maxHR de l’usuari 

•  Pes ha de ser un valor positiu i inferior a 200kg. 

•  Ha d’existir una activitat al sistema amb el mateix codi d’activitat 

•  L’atribut sensacioActivitat ha de ser un valor d’entre els següents: 0 - 

dolenta, 1 - pot millorar, 3 – mitjana, 4 – bona, 5 – excel·lent. 

•  L’atribut energiaConsumida ha de ser un valor positiu. 

•  L’atribut velocitatMitjana ha de ser un valor positiu. 

•  L’atribut temperatura ha d’estar comprés entre -99ºC i 99ºC 

•  L’atribut pressioAtmosferica ha de ser un valor positiu. 

 

Classe LogExternClasse LogExternClasse LogExternClasse LogExtern 

•  horaFi ha de ser superior a horaInici 

•  maxHR ha de ser superior a minHR i ambdós superiors a minHRrepos 

•  L’atribut maxAltitud ha de ser superior o igual a minAltitud 

•  El sumatori dels atributs tempsAscendent, tempsDescendent i tempsPla ha 

de ser igual a la duració total del log. 

•  Els atributs distAscendent, distDescendent i distPla han de ser valors 

positius 

•  El sumatori dels atributs distAscendnet, distDescendent i distPla ha de ser 

igual al valor de l’atribut distancia. 

•  Els atributs velocitatMinima, velocitatMaxima i velocitatMitjana han de ser 

valors positius. 

•  L’atribut velocitatMinima ha de ser inferior a velocitatMaxima i l’atribut 

velocitatMitjana comprés entre aquests dos valors. 
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CCCCllllasse InfoAssociadaasse InfoAssociadaasse InfoAssociadaasse InfoAssociada 

•  No poden existir dues infoAssociades amb la mateix hora per un mateix 

logExtern. 

•  L’atribut HRmig ha de ser un valor positiu, superior o igual a minHR i inferior 

o igual a maxHR del log sobre el què està associada la InfoAssociada. 

•  L’atribut energiaConsumida ha de ser un valor positiu 

•  L’atribut distancia ha de ser un valor positiu. 

•  L’atribut velocitatMitjana ha de ser un valor positiu. 

 

Classe MarquClasse MarquClasse MarquClasse Marqueseseses 

•  No poden existir dues marques amb la mateixa hora i duracio per un mateix 

log 

•  L’atribut hora ha de ser superior a l’horaInici del log i inferior a l’horaFi del 

mateix. 

•  L’atribut duracio sumat  a l’atribut hora no poden superar horaFi de log al 

qual pertany la marca. 

 

Classe PlaClasse PlaClasse PlaClasse Pla 

•  No poden existir dos plans amb el mateix nomPla. 

•  Distància ha de ser un valor positiu 

•  Ha d’existir al sistema una activitat amb el mateix identificador d’activitat. 

 

Classe ProgramaEntrenamentClasse ProgramaEntrenamentClasse ProgramaEntrenamentClasse ProgramaEntrenament 

•  No poden existir dos programes d’entrenament amb el mateix nomPrograma 

per un mateix usuari. 

 

Classe PlaProgramaClasse PlaProgramaClasse PlaProgramaClasse PlaPrograma 

•  No poden existir dos plans programa amb el mateix nomPla que pertanyin al 

mateix programa d’entrenament. 
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Classe PlaPlanificatClasse PlaPlanificatClasse PlaPlanificatClasse PlaPlanificat 

•  No poden existir dos plans planificats amb la mateixa data i nomPla. 

 

Classe IntervalHRLogClasse IntervalHRLogClasse IntervalHRLogClasse IntervalHRLog 

•  No poden existir dos IntervalHRLog amb el mateix maxHR i minHR 

•  L’atribut maxHR ha de ser superior a minHR i ambdós positius. 

•  No poden existir solapaments entre dos intervals de freqüència cardíaca. 

 

Classe IntervaClasse IntervaClasse IntervaClasse IntervalHRlHRlHRlHR 

•  No poden existir dos IntervalHR amb el mateix maxHR 
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Informació deriviadaInformació deriviadaInformació deriviadaInformació deriviada    
 

Classe MarquesClasse MarquesClasse MarquesClasse Marques 

HRmigHRmigHRmigHRmig: La freqüència cardíaca mitjana obtinguda en el que dura la marca. 

maxHRmaxHRmaxHRmaxHR: La freqüència cardíaca màxima assolida la marca. 

minHRminHRminHRminHR: La freqüència cardíaca mínima assolida a la marca. 

distanciadistanciadistanciadistancia: La distància total recorreguda en el que dura la marca. 

minAltitudminAltitudminAltitudminAltitud: L’altitud mínima assolida a la marca. 

maxAltitudmaxAltitudmaxAltitudmaxAltitud: L’altitud màxima assolida a la marca. 

distAscendentdistAscendentdistAscendentdistAscendent: La distància recorreguda ascendentment al llarg de la marca. 

distDescenentdistDescenentdistDescenentdistDescenent: La distància recorreguda descendentment al llarg de la marca. 

disPladisPladisPladisPla: La distància recorreguda en pla al llarg de la marca. 

tempsAsctempsAsctempsAsctempsAsc: El temps en què s’ha recorregut la distància ascendent a la marca. 

tempsDesctempsDesctempsDesctempsDesc: El temps en què s’ha recorregut la distància descendent a la marca. 

tempsPlatempsPlatempsPlatempsPla: El temps en què s’ha recorregut la distància en pla a la marca. 

velocitatMigvelocitatMigvelocitatMigvelocitatMig: La velocitat mitjana obtinguda al llarg de la marca. 

velocitatMaxvelocitatMaxvelocitatMaxvelocitatMax: La velocitat màxima assolida a la marca. 

velocivelocivelocivelocitatMintatMintatMintatMin: La velocitat mínima assolida a la marca. 

energiaConsumidaenergiaConsumidaenergiaConsumidaenergiaConsumida: L’energia consumida al llarg de la marca. 

 

Classe Classe Classe Classe associativa associativa associativa associativa TempsIntervalHRLogTempsIntervalHRLogTempsIntervalHRLogTempsIntervalHRLog 

tempsLogtempsLogtempsLogtempsLog: El temps que s’ha treballat en aquest interval de freqüència cardíaca 

al log. 

 

Classe Classe Classe Classe associativaassociativaassociativaassociativa    TempsIntervalHRMarcaTempsIntervalHRMarcaTempsIntervalHRMarcaTempsIntervalHRMarca 

tempsMarcatempsMarcatempsMarcatempsMarca: El temps que s’ha treballat en aquest interval de freqüència 

cardíaca a la marca. 
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Classe associativa TempsLogClasse associativa TempsLogClasse associativa TempsLogClasse associativa TempsLog 

tempsZonatempsZonatempsZonatempsZona: El temps que s’ha treballat per aquest interval de freqüència 

cardíca al log. 

 

Classe associativaClasse associativaClasse associativaClasse associativa TempsPla TempsPla TempsPla TempsPla 

tempsZonatempsZonatempsZonatempsZona: El temps que s’ha treballat per aquest interval de freqüència 

cardíca al pla. 

 

Associació Associació Associació Associació /associa/associa/associa/associa____iiiintervalHRMarcantervalHRMarcantervalHRMarcantervalHRMarca 

Associació que permet determinar quins intervals de freqüència cardíaca estan 

associats a cada marca i el temps per a cada un d’aquests intervals. 

 

Associació /mesura_temps_logAssociació /mesura_temps_logAssociació /mesura_temps_logAssociació /mesura_temps_log 

Associació que permet relacionar els logs amb els intervals de freqüència cardíaca i 

assignar temps per aquell interval i log. 

 

Associació mesura_temps_plaAssociació mesura_temps_plaAssociació mesura_temps_plaAssociació mesura_temps_pla 

Associació que permet relacionar els plans amb els intervals de freqüència 

cardíaca i assignar temps per aquell interval i pla. 
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Descripció de les classes del modelDescripció de les classes del modelDescripció de les classes del modelDescripció de les classes del model    
En aquest apartat es fa una petita descripció de cada una de les classes del model 

juntament amb els seus atributs i relacions. 

 

Classe UsuariClasse UsuariClasse UsuariClasse Usuari 

Classe que representa un usuari del sistema. Tot usuari està identificat per un 

identificador i, opcionalment, un password (contrasenya). 

 

AtributsAtributsAtributsAtributs 

identificadoridentificadoridentificadoridentificador: Atribut que representa l’identificador de l’usuari. 

passwordpasswordpasswordpassword: Atribut que representa la clau de l’usuari per entrar al sistema. Aquest atribut 

pot ser nul si l’usuari així ho desitja. 

anyNaixementanyNaixementanyNaixementanyNaixement: Atribut que representa l’any de naixement de l’usauri. 

pespespespes: Atribut que representa el pes de l’usuari en quilograms. 

fumador?fumador?fumador?fumador?: Atribut que indica si l’usuari és o no fumador. 

sexesexesexesexe: Atribut que indica si l’usuari és del sexe masculí o femení. Indicarem com a cert 

femení i fals masculí. 

nivellActivitatnivellActivitatnivellActivitatnivellActivitat: Atribut que indica el nivell d’activitat de l’usuari. Els nivells que pot 

prendre són els següents: 0,1,2,3,4,5,6,70,72,72 (veure els requeriments funcionalts 

per més informació sobre el significat dels valors que pot prendre) 

anyNaixementanyNaixementanyNaixementanyNaixement: Atribut que representa l’any de naixement de l’usauri. 

minHRreposminHRreposminHRreposminHRrepos: Atribut que representa la freqüència cardíaca mínima en repòs en 

pulsacions per minut. 

maxHRmaxHRmaxHRmaxHR: Atribut que representa la màxima freqüència cardíaca que pot assolir l’usuari 

en pulsacions per minut. 

alcadaalcadaalcadaalcada: Atribut que indica l’alçada de l’usuari en centímetres. 

 

Classe AtletaClasse AtletaClasse AtletaClasse Atleta 

Classe que representa un usuari del tipus atleta. Aquest usuari pot realitzar 

qualsevol de les funcionalitats relacionades amb l’entrenament. 
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Classe EntrenadorClasse EntrenadorClasse EntrenadorClasse Entrenador 

Classe que representa un usuari del tipus entrenador. Aquest tipus d’usuari pot 

realitzar, a més a més de totes les funcionalitats relacionades amb l’entrenament, la 

alta/baixa d’atletes a qui entrena aquest usuari, la visualització de les dades 

d’aquests i la comparació de logs entre diferents atletes 

 

Classe Classe Classe Classe LogLogLogLog 

Classe que representa un log del sistema. 

 

AtrAtrAtrAtributsibutsibutsibuts 

nomLognomLognomLognomLog: Atribut que representa el nom que volem assignar al log per identificar-lo més 

fàcilment. 

activitatactivitatactivitatactivitat: Atribut que representa l’activitat en què s’ha desenvolupat el log. Exemples 

d’activitat són córrer, nedar, bicicleta, etc. 

datadatadatadata: Atribut que representa la data en què s’ha realitzat el log. 

horaInicihoraInicihoraInicihoraInici: Atribut que representa l’instant de temps en què s’ha iniciat el log. 

duracioduracioduracioduracio: Atribut que indica la duració total del log 

distanciadistanciadistanciadistancia: Atribut que indica la distància total del log en metres. 

mitmitmitmitjanaHRjanaHRjanaHRjanaHR: Atribut que representa la freqüència cardíaca mitjana obtinguda al llarg del 

log en pulsacoins per minut. 

velocitatMitjanavelocitatMitjanavelocitatMitjanavelocitatMitjana: Atribut que representa la velocitat mitjana obtinguda al log. 

HRreposHRreposHRreposHRrepos: Atribut que representa la freqüència cardíaca, en pulsacions per minut, de 

l’usuari en repòs en la data en què s’ha realitzat el log. 

pespespespes: Atribut que representa el pes, en quilograms, de l’usuari a la data en què s’ha 

realitzat el log. 

sensacioActivitatsensacioActivitatsensacioActivitatsensacioActivitat: Atribut que indica la sensació que ha tingut l’usuari en realitzar 

aquest log. 

energiaConsumidaenergiaConsumidaenergiaConsumidaenergiaConsumida: Atribut que representa l’energia consumida en quilocalories per 

aquest usuari i aquest log 

EPOCEPOCEPOCEPOC: Atribut que indica la quantitat d’oxigen que necessita el cos després d’entrenar 

en aquest log, en ml/kg. 
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temperatutemperatutemperatutemperaturararara: Atribut que indica la temperatura obtinguda en el moment de realitzar el 

log. 

pressioAtmosfericapressioAtmosfericapressioAtmosfericapressioAtmosferica: Atribut que indica la pressió atmosfèrica obtinguda en el moment 

de realitzar el log. 

notesnotesnotesnotes: Notes addicionals que vol incloure l’usuari al log. 

 

Classe LClasse LClasse LClasse LogManualogManualogManualogManual 

Classe que representa un log creat manualment per l’usuari. 

 

Classe LogExternClasse LogExternClasse LogExternClasse LogExtern 

Classe que representa un log les dades del qual han estat importades d’un 

pulsòmetre per mitjà d’un fitxer extern. 

 

AtributsAtributsAtributsAtributs 

horaFihoraFihoraFihoraFi: Atribut que indica l’instant de temps en què s’ha acabat de realitzar el log. 

maxHRmaxHRmaxHRmaxHR: Atribut que representa la freqüència cardíaca màxima obtinguda en aquest log 

en pulsacions per minut. 

minHRminHRminHRminHR: Atribut que representa la freqüència cardíaca mínima obtinguda en aquest log 

en pulsacions per minut. 

maxAltitudmaxAltitudmaxAltitudmaxAltitud: Atribut que indica l’altitud màxima, en metres, que s’ha assolit en aquest 

log. 

minAltitudminAltitudminAltitudminAltitud: Atribut que indica l’altitud mínima, en metres, que s’ha assolit en aquest 

log. 

maxHRmaxHRmaxHRmaxHR: Atribut que representa la freqüència cardíaca màxima obtinguda en aquest log 

en pulsacions per minut. 

distAscendentdistAscendentdistAscendentdistAscendent: Atribut que indica la distància que s’ha recorregut de forma ascendent 

en el log en metres. 

distDescendentdistDescendentdistDescendentdistDescendent: Atribut que indica la distància que s’ha recorregut de forma desendent 

en el log en metres. 

distPladistPladistPladistPla: Atribut que indica la distància que s’ha recorregut en pla al llarg del log. 
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tempsAscendenttempsAscendenttempsAscendenttempsAscendent: Atribut que indica el temps en què s’ha recorregut la distància 

ascendent. 

tempsDescendenttempsDescendenttempsDescendenttempsDescendent: Atribut que indica el temps en què s’ha recorregut la distància 

descendent. 

tempsPlatempsPlatempsPlatempsPla: Atribut que indica el temps en què s’ha recorregut la distància en pla. 

intervalMostreigintervalMostreigintervalMostreigintervalMostreig: Atribut que indica l’interval de temps cada quan es recull la 

informació del pulsòmetre. 

velocitatMaximavelocitatMaximavelocitatMaximavelocitatMaxima: Atribut que indica la velocitat màxima assolida al log. 

velocitatMinimavelocitatMinimavelocitatMinimavelocitatMinima: Atribut que indica la velocitat mínima assolida al log. 

 

Classe InfoAssociadaClasse InfoAssociadaClasse InfoAssociadaClasse InfoAssociada 

Classe que permet emmagatzemar informació addicional referent al log, és a dir, 

les dades que s’han obtingut del pulsòmetre en cada interval de mostreig. 

 

AtributsAtributsAtributsAtributs 

horahorahorahora: Atribut que representa l’instant de temps en què s’ha recollit la informació. 

duracioduracioduracioduracio: Atribut que representa la duració del log des de l’inici d’aquest fins a l’instant 

de temps en què s’ha recollit aquesta informació. 

HRHRHRHRmigmigmigmig: Atribut que indica la freqüència cardíaca mitjana obtinguda en aquest instant 

de recol·lecció d’informació. 

EPOCEPOCEPOCEPOC: Atribut que indica el valor de l’EPOC en aquest instant en què s’ha recollit la 

informació. 

velocitatMitjanavelocitatMitjanavelocitatMitjanavelocitatMitjana: Atribut que indica la velocitat mitjana d’aquest instant de temps en 

què s’ha recollit la informació. 

altitudaltitudaltitudaltitud: Atribut que indica l’altitud, en metres, d’aquest instant de temps. 

energiaConsumidaenergiaConsumidaenergiaConsumidaenergiaConsumida: Atribut que indica l’energia consumida, en quilocalories, des de 

l’inici del log fins a aquest instant de temps. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

81818181    

Classe MarquesClasse MarquesClasse MarquesClasse Marques 

Classe que permet emmagatzemar marques a destacar del log. 

 

AtributsAtributsAtributsAtributs 

horahorahorahora: Atribut que representa l’instant de temps en què comença la marca. 

duracioduracioduracioduracio: Atribut que representa la duració total de la marca des del temps d’inici indicat. 

notesnotesnotesnotes: Notes addicional que es volen destacar de la marca. 

 

Classe ProgramaEntrenamentClasse ProgramaEntrenamentClasse ProgramaEntrenamentClasse ProgramaEntrenament 

Classe que representa un programa d’entrenament, és a dir, una agrupació de 

plans sota un mateix denominador. 

 

AtributsAtributsAtributsAtributs 

nomProgramanomProgramanomProgramanomPrograma: Atribut que representa el nom que volem donar al programa 

d’entrenament i volem que el representi. 

 

Classe PlaClasse PlaClasse PlaClasse Pla 

Classe que representa un pla del sistema, és a dir, un entrenament tipus. 

 

AtributsAtributsAtributsAtributs 

nomPlanomPlanomPlanomPla: Atribut que representa el nom del pla i volem que l’identifiqui. 

activitatactivitatactivitatactivitat: Atribut que indica el tipus d’activitat en què es realitza el pla. 

distanciadistanciadistanciadistancia: Atribut que representa la distància total del pla en metres. 

duracioduracioduracioduracio: Atribut que indica la duració total del pla. 

notesnotesnotesnotes: Atribut que conté les anotacions addicionals que l’usuari vol afegir al pla. 
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Classe PlaPlanificatClasse PlaPlanificatClasse PlaPlanificatClasse PlaPlanificat 

Classe que representa un pla planificat en una data concreta del calendari. 

 

AtributsAtributsAtributsAtributs 

diadiadiadia: Atribut que representa la data en què s’ha planificat el pla. 

 

Classe PlaProgramaClasse PlaProgramaClasse PlaProgramaClasse PlaPrograma 

Classe que representa un pla que forma part d’un programa d’entrenament. 

 

Classe IntervalHRLogClasse IntervalHRLogClasse IntervalHRLogClasse IntervalHRLog 

Classe que representa un interval de freqüència cardíaca associat a un log. 

 

AtributsAtributsAtributsAtributs 

maxHRmaxHRmaxHRmaxHR: Atribut que indica la freqüència cardíaca màxima de l’interval. 

minHRminHRminHRminHR: Atribut que indica la freqüència cardíaca mínima de l’intreval. 

 

Classe IntervalHRClasse IntervalHRClasse IntervalHRClasse IntervalHR 

Classe que representa un interval de freqüència cardíaca definit per l’usuari, és a 

dir, independent dels logs i plans on es troba associat. 

 

AtributsAtributsAtributsAtributs 

maxHRmaxHRmaxHRmaxHR: Atribut que indica la freqüència cardíaca màxima de l’interval. 

colorcolorcolorcolor: Atribut que indica el color de l’interval, per una posterior representació gràfica. 
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Classe GestorDominiClasse GestorDominiClasse GestorDominiClasse GestorDomini 

Classe que representa el gestor del sistema, és a dir, el que permet gestionar les 

accions del sistema així com també interactuar entre la capa de presentació i la 

capa de gestió de dades. 

 

Associació te_logsAssociació te_logsAssociació te_logsAssociació te_logs 

Associació que indica els logs que pertanyen a un usuari. 

 

Associació te_plansAssociació te_plansAssociació te_plansAssociació te_plans 

Associació que indica els plans que pertanyen a un usuari. 

 

Associació teAssociació teAssociació teAssociació te_programes_programes_programes_programes 

Associació que indica els programes d’entrenament que pertanyen a un usuari. 

 

Associació te_plans_planificatsAssociació te_plans_planificatsAssociació te_plans_planificatsAssociació te_plans_planificats 

Associació que indica els plans planificats que pertanyen a un usuari. 

 

Associació forma_partAssociació forma_partAssociació forma_partAssociació forma_part 

Associació que permet relacionar un programa d’entrenament amb tots els plans 

que conté. 

 

Associació te_info_associadaAssociació te_info_associadaAssociació te_info_associadaAssociació te_info_associada 

Associació que indica les InfoAssociades que pertanyen a un log extern. 

 

Associació te_marquesAssociació te_marquesAssociació te_marquesAssociació te_marques 

Associació que indica les marques que pertanyen a un log extern. 
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Associació teAssociació teAssociació teAssociació te_tempsIntervalHRLog_tempsIntervalHRLog_tempsIntervalHRLog_tempsIntervalHRLog 

Associació que indica els intervals de freqüència cardíaca que pertanyen a un log 

extern. 

 

Associació associa_log_plaAssociació associa_log_plaAssociació associa_log_plaAssociació associa_log_pla 

Associació que indica els logs que estan associats a un determinat pla. 
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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. 

 

Contracte de les operacionsContracte de les operacionsContracte de les operacionsContracte de les operacions    
El contracte 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. 

Per no sobrecarregar la memòria, només s’ha descrit el contracte de les principals 

operacions del sistema. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: crearUsuari(identificador: String, password: String, anyNaixement: int,  
pes: float, nivellActivitat: int, fumador: boolean, sexe: boolean,  
minHRrepos: int, maxHR: int, alcada: int, tipus: boolean, ListmaxHR: 
{maxHR: int, color: string}*) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Crear un nou usuari al sistema 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 

•  S’ha donat d’alta al sistema una nova instància d’entrenador o d’aleta (en funció 

del paràmetre tipus) amb les dades indicades. 

•  Per cada element de la llista ListmaxHR s’ha creat un nou IntervalHR amb 

maxHR i color, i l’associació d’aquest amb l’usuari creat. 

 

Model de comportamentModel de comportamentModel de comportamentModel de comportament  
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OperacióOperacióOperacióOperació: modificarUsuari(identificador: String, password: String, anyNaixement: int,  
pes: float, nivellActivitat: int, fumador: boolean, sexe: boolean,  
minHRrepos: int, maxHR: int, alcada: int) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Modificar les dades de l’usuari indicat al sistema 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un usuari al sistema amb l’identificador indicat. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’han modificat les dades de l’usuari indicat. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: eliminarUsuari(identificador: String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Eliminar l’usuari indicat del sistema 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un usuari al sistema amb l’identificador indicat 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’han eliminat tots els plans corresponents a l’usuari juntament amb les 

associacions entre aquests i l’usuari. S’han elimintat també les associacions 

entre els plans i els logs. 

•  S’han eliminat tots els programes d’entrenament corresponents a l’usuari, 

juntament amb les associacions entre aquests i l’usuari. També s’han eliminat 

els plans que formen part dels programes i les associacions entre aquests i els 

programes. 

•  S’han eliminat tots els logs corresponents a l’usuari, juntament amb les 

associacions entre aquests i l’usuari i totes les infoAssociades, marques i 

intervalsHRLog i les seves corresponents associacions amb el log. 

•  S’han eliminat tots els IntervalHR de l’usuari juntament amb les associacions 

d’aquest amb l’usuari. 

•  S’ha eliminat l’usuari del sistema. 
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OperacióOperacióOperacióOperació: iniciarUsuari(identificador: String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Iniciar la sessió amb l’usuari indicat 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un usuari al sistema amb l’identificador indicat 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’ha carregat l’usuari indicat, juntament amb tots els plans, programes 

d’entrenament, intervalsHR i logs i les seves corresponents associacions. S’han 

carregat també les InfoAssociades, IntervalsHRLog, Marques i les seves 

corresponents associacions per cada log extern de l’usuari. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: crearLogExtern(nomFitxer: String, nomLog: String, pes: float, HRrepos: int,  
sensacioActivitat: int, notes: String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Crear un log extern a partir de les dades obtingudes del fitxer 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondiciPrecondiciPrecondiciPrecondicionsonsonsons:  
•  El nom del fitxer indicat correspon a una ruta vàlida. 

•  El nom del fitxer indicat correspon a un fitxer amb el format adequat. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’ha creat un log extern al sistema per l’usuari amb les dades del fitxer, 

juntament amb l’associació entre aquest i l’usuari. 

•  Per cada dadaEntrenamentHR del fitxer s’ha creat una nova InfoAssociada i 

una associació entre aquesta i el log extern creat. 

•  Per cada volta del fitxer s’ha creat una nova marca i l’associació entre aquesta i 

el log extern creat. 

•  Per cada IntervalHR del fitxer s’ha creat una nou IntervalHRLog i una associació 

entre aquest i el log extern creat. 
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OperacióOperacióOperacióOperació: crearLogManual(data: Date, horaInici: Time, nomLog: String,  
activitat: String, distancia: float, mitjanaHR: int, HRrepos: int, pes: float, 
sensacioActivitat: int, notes: String, energiaConsumida: float, 
temperatura: float, pressioAtmosferica: float, velocitatMitjana: float) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Crear un log manual amb les dades indicades 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
PosPosPosPostcondicionstcondicionstcondicionstcondicions: 

•  S’ha creat un log manual al sistema per l’usuari amb les dades introduïdes i s’ha 

creat una associació entre aquest i l’usuari actual del sistema. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: modificarLogExtern(data: Date, horaInici: Time, nomLog: String,  
activitat: String, HRrepos: int, pes: float, sensacioActivitat: int,  
notes: String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Modificar el log extern indicat amb les dades introduïdes 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un log extern identificat per data i horaInici per l’usuari actual del 

sistema. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’ha modificat el log extern indicat amb les dades passades com a paràmetre. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: modificarLogManual(data: Date, horaInici: Time, nomLog: String,  
activitat: String, distancia: float, mitjanaHR: int, HRrepos: int, pes: float, 
sensacioActivitat: int, notes: String, energiaConsumida: float, 
temperatura: float, pressioAtmosferica: float, velocitatMitjana: float) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Modificar el log manual indicat amb les dades introduïdes 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionPrecondicionPrecondicionPrecondicionssss:  
•  Existeix un log manual identificat per data i horaInici indicats per l’usuari actual 

del sistema. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’ha modificat el log manual indicat amb les dades passades com a paràmetre. 
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OperacióOperacióOperacióOperació: eliminarLogExtern(data: Date, horaInici: Time) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Eliminar el log extern indicat del sistema 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un log identificat per data i horaInici per l’usuari actual del sistema. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’han donat de baixa totes les instàncies d’InfoAssociada associades al log 

juntament amb les associacions entre el log i aquestes. 

•  S’han donat de baixa totes les instàncies de Marques associades al log 

juntament amb les associacions entre el log i aquestes. 

•  S’han donat de baixa tots els IntervalHRLog associats al log, juntament amb les 

associacions entre el log i aquests. 

•  S’han donat de baixa totes les associacions del log indicat amb els plans que té 

associats. 

•  S’ha donat de baixa el log del sistema juntament amb l’associació entre aquest i 

l’usuari actual dels sistema. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: eliminarLogManual(data: Date, horaInici: Time) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Eliminar el log manual indicat del sistema 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un log manual identificat per data i horaInici per l’usuari actual del 

sistema. 
PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 

•  S’han donat de baixa totes les associacions del log indicat amb els plans que té 

associats. 

•  S’ha donat de baixa el log del sistema juntament amb l’associació entre aquest i 

l’usuari actual dels sitema. 
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OperacióOperacióOperacióOperació: reanalisiLog(data: Date, horaInici: Time) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Reanalitzar les dades del log indicat 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un log extern identificat per data i horaInici per l’usuari actual del 

sistema. 
PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 

•  S’han reanalitzat les següents dades del log en base a les InfoAssocides que 

disposa aquest: 

o Informació de les marques 

o mitjanaHR, maxHR, minHR 

o distancia, distAscendent, distDescendent, distPla 

o tempsAscendent, tempsDescendent, tempsPla 

o minAltitud, maxAltitud 

o velocitatMitjana, velocitatMaxima i velocitatMinima 

o energiaConumida 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: compararLogs({data: Date, horaInici: Time}*): Info_compara 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Comparar les dades dels logs indicats com a paràmetre 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un log extern per l’usuari actual del sistema per cada data i horaInici 

indicades 
PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 

•  S’han calculat les següents dades: 

o FC mitjana, FC màxima i FC mínima 

o Altitud mitjana, altitud màxima i altitud mínima 

o Durada mitjana, durada màxima i durada mínima 

o Distància mitjana, distància màxima i distància mínima 

o Velocitat mitjana, velocitat màxima i velocitat mínima 

o Energia consumida mitjana 
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OperacióOperacióOperacióOperació: exportarLogXML(nomFitxer: String, data: Date, horaInici: Time) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Exportar les dades del log indicat a un fitxer XML 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un log extern per l’usuari actual del sistema identificat per data i 

horaInici 
•  El nom del fitxer indicat correspon a una ubicació vàlida 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’han creat un fitxer XML amb les dades del log indicat 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: splitLog(data: Date, horaInici: Time, horaSplit: Time) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Particionar el log indicat en dos per l’horaSplit indicada.  

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un log extern per l’usuari actual del sistema identificat per data i 

horaInici. 
•  horaSplit és inferior a la duració total del log 

PostcondicionPostcondicionPostcondicionPostcondicionssss: 
•  S’ha donat d’alta un log al sistema amb la data indicada i com a hora d’inici, 

horaInici més horaSplit. 

•  S’han dividit les marques i les InfoAssociades en funció de l’horaSplit i l’hora 

d’aquestes de la forma següent: 

o S’han donat de baixa les InfoAssociades i Marques que tenen horaInici 

inferior a l’hora d’inici del nou log juntament amb les associacions entre 

aquestes i el log. 

o S’ha donat d’alta al nou log les InfoAssociades i Marques que tenen hora 

d’inici superior a l’hora d’inici del nou log i, s’han donat d’alta també les 

associacions entre aquestes i el nou log. 

•  S’ha creat una còpia de cada IntervalHRLog al nou log creat, així com 

l’associació de cada nou IntervalHRLog al log creat. 

•  S’ha realitzat un reanàlisi dels dos logs per recalcular la informació dels logs 

que resta calcular. 
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OperacióOperacióOperacióOperació: crearMarca(data: Date, horaInici: Time, hora: Time, duracio: Time,  
notes:String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Crear una marca amb les dades indicades 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un log extern per l’usuari actual del sistema identificat per data i 

horaInici 

•  hora és superior a l’hora d’inici del log i inferior a l’hora de fi del mateix 

•  hora més duració és inferior a l’hora de fi del log 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’han donat d’alta al sistema una marca amb les dades indicades i s’ha creat 

l’associació entre la marca i el log. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: modificarMarca(data: Date, horaInici: Time, hora: Time, duracio: Time,  
notes:String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Crear una marca amb les dades indicades 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un log extern per l’usuari actual del sistema identificat per data i 

horaInici 

•  Existeix una marca al sistema per l’hora i duració indicades per aquest log. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’han modificat les dades de la marca indicada. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: eliminarMarca(data: Date, horaInici: Time, hora: Time, duracio: Time) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Eliminar la marca indicada del sistema 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un log extern per l’usuari actual del sistema identificat per data i 

horaInici 

•  Existeix una marca al sistema per l’hora i duració indicades per aquest log. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’ha eliminat la marca indicada juntament amb l’associació entre aquesta i el 

log extern. 
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OperacióOperacióOperacióOperació: crearPla(nomPla: String, activitat: String, duracio: Time, distancia: float,  
notes: String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Crear un nou pla al sistema. 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 

•  S’ha creat el pla amb les dades indicades al sistema. 

•  S’ha creat l’associació entre el pla i l’usuari actual del sistema. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: modificarPla(nomPla: String, activitat: String, duracio: Time, distancia: float,  
notes: String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Modificar les dades del pla. 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un pla al sistema per aquest usuari que té com a identificador nomPla. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’han modificat les dades del pla amb les dades introduïdes. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: eliminarPla(nomPla: String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Eliminar el pla del sistema. 

ExcExcExcExcepcionsepcionsepcionsepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un pla al sistema per aquest usuari que té com a identificador nomPla. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’han eliminat totes les associacions del pla indicat amb els logs que té 

associats. 

•  S’ha eliminat el pla indicat del sistema juntament amb l’associació d’aquest amb 

l’usuari. 
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OperacióOperacióOperacióOperació: exportarPlaXML(nomFitxer: String, nomPla: String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Exportar el pla a un fitxer XML 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un pla al sistema per aquest usuari que té com a identificador nomPla. 

•  El nom del fitxer indicat correspon a una ubicació vàlida. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’ha creat un fitxer XML amb les dades del pla indicat. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: transportarPlaCalendari(nomPla: String, nomNouPla: String, dia: Date) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Transportar el pla indicat a una data concreta del calendari 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un pla al sistema per aquest usuari que té com a identificador nomPla. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’ha creat una nova instància de PlaPlanificat identificada per nomNouPla i dia, 

amb els atributs obtinguts de pla existent. 

•  S’ha creat una associació entre el PlaPlanificat creat i l’usuari actual del 

sistema. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: associarLogPla(nomPla: String, data: Date, horaInici: Time) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Associar el pla amb el log indicat per realitzar futures comparacions. 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un pla al sistema per al’usuari acutal que té com a identificador nomPla. 

•  Existeix un log al sistema per aquest usuari que té com a identificador data i 

horaInici. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’ha donat d’alta l’associació entre el log i el pla indicats. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

95959595    

OperacióOperacióOperacióOperació: crearProgramaEntrenament(nomPrograma: String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Crear un nou programa d’entrenament. 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 

•  S’ha donat d’alta una nova instància de programa d’entrenament amb les dades 

indicades. 

•  S’ha creat l’associació entre el programa d’entrenament creat i l’usuari actual 

del sistema. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: eliminarProgramaEntrenament(nomPrograma: String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Eliminar el programa d’entrenament del sistema. 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un programa d’entrenament per l’usuari actual que té com a 

identificador nomPrograma. 
PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 

•  S’ha eliminat el programa d’entrenament juntament amb l’associació entre 

aquest programa i l’usuari. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: crearPlaPrograma(nomPla: String, nomPrograma: String, activitat: String,  
duracio: Time, distancia: float, notes: String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Crear un nou pla pel programa indicat al sistema. 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un programa d’entrenament per l’usuari actual del sistema que té com a 

identificador nomPrograma. 

PostcoPostcoPostcoPostcondicionsndicionsndicionsndicions: 
•  S’ha creat el plaPrograma amb les dades indicades al sistema. 

•  S’ha creat l’associació entre el pla programa creat i el programa d’entrenament. 
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OperacióOperacióOperacióOperació: modificarPlaPrograma(nomPla: String, nomPrograma: String,  
activitat: String, duracio: Time, distancia: float, notes: String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Modificar el pla pel programa amb les dades indicades. 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un programa d’entrenament per l’usuari actual del sistema que té com a 

identificador nomPrograma. 

•  Existeix un pla programa pel programa d’entrenament indicat que té com a 

identificador nomPla. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’han modificat les dades del pla programa indicat amb les noves dades 

introduïdes. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: elimnarPlaPrograma(nomPla: String, nomPrograma: String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Eliminar el pla indicat del programa d’entrenament. 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un programa d’entrenament per l’usuari actual del sistema que té com a 

identificador nomPrograma. 

•  Existeix un pla programa pel programa d’entrenament indicat que té com a 

identificador nomPla. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’han eliminat totes les associacions del pla programa indicat amb els logs que 

té associats. 

•  S’ha eliminat la instància del pla programa indicat juntament amb l’associació 

entre aquest i el programa d’entrenament on pertany. 
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OperacióOperacióOperacióOperació: transportarProgramaCalendari(nomPla: String, nomPrograma: String,  
nomNProg: String, dia: Date) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Transportar el programa d’entrenament a la data indicada del calendari. 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un programa d’entrenament per l’usuari indicat al sistema que té com a 

identificador nomPrograma. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’ha donat d’alta un pla planificat per cada pla que forma part del programa 

d’entrenament en una data consecutiva del calendari partint de la data dia. El 

nom del pla planificat és nomNouProg-nomPla. 

•  S’ha donat d’alta una associació entre cada PlaPlanificat creat i l’usuari actual 

del sistema. 

 

OperaOperaOperaOperacióciócióció: exportarProgramaEntrenamentXML(nomFitxer: String, nomPla: String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Exportar el programa d’entrenament a un fitxer XML 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix un programa d’entrenament per l’usuari actual del sistema que té com a 

identificador nomPrograma. 

•  El nom del fitxer indicat correspon a una ubicació vàlida. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’ha creat un fitxer XML amb les dades del programa d’entrenament indicat 

juntament amb les dades de tots els plans que en formen part. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: afegirAtleta(idAtleta: String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Afegir l’atleta indicat al conjunt d’atletes a qui entrena l’entrenador 

ExcepcionsExcepcionsExcepcionsExcepcions: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  L’usuari actual del sistema és un entrenador. 

•  Existeix un atleta que té com a identificador idAtleta. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’ha creat l’associació entre l’entrenador i l’atleta. 
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OperacióOperacióOperacióOperació: eliminarAtleta(idAtleta: String) 

SemànticaSemànticaSemànticaSemàntica: Eliminar l’atleta indicat del conjunt d’atletes a qui entrena l’entrenador 

ExcepciExcepciExcepciExcepcionsonsonsons: ¬precondicions mostra error 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  L’usuari actual del sistema és un entrenador. 

•  Existeix un atleta que té com a identificador idAtleta. 

•  Existeix una associació entre l’usuari actual del sistema i l’usuari indicat. 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’ha eliminat l’associació entre l’entrenador i l’atleta indicat. 
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La següent etapa dins del desenvolupament del software consisteix en la realització 

del disseny d’aquest, és a dir, la definició del sistema amb un nivell de detall 

suficient perquè ens permeti la seva construcció física. Per realitzar l’elaboració del 

disseny partirem de l’especificació - detallada en els apartats anteriors- on s’ha 

exposat quin sistema es vol construir i que ha de fer aquest sistema. 

 

DissenyDissenyDissenyDisseny  
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Decisions de dissenyDecisions de dissenyDecisions de dissenyDecisions de disseny    
 

En primer lloc es detallaran algunes decisions preses per millorar l’eficiència del 

sistema. 

•  Per assegurar la persistència de les dades i una bona organització 

d’aquestes, s’emmagatzemaran de forma permanent en una base de dades 

relacional. En un apartat posterior es definirà la base de dades esmentada. 

•  Per incrementar l’eficiència i els recursos de memòria utilitzats, només es 

tindran a memòria fins a un màxim de deu logs, plans, plans de programa, 

plans planificats i programes d’entrenament. La resta d’elements de l’usuari 

estaran emmagatzemats a disc i es carregaran quan sigui necessari. 

•  L’associació associa_log_pla només existeix a disc arran del fet descrit a 

l’anterior punt. L’explicació és clara: és possible que hi hagi carregat un pla a 

memòria però no els logs que té associats, d’aquesta manera no és 

necessari carregar-los. Incrementem el rendiment del sistema. 

•  La informació derivada es materialitzarà i no calcularà degut a què poden 

tenir una freqüència d’accés elevada i el temps de càlcul d’aquesta no és 

immediat. 

•  Finalment la classe IntervalHR i les seves corresponents associacions 

només es trobaran representades a disc. D’aquesta manera s’incrementa 

també l’eficàcia del sistema. 
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NormalitzacióNormalitzacióNormalitzacióNormalització    
 

Definides les decisions preses, el següent pas en tota etapa de disseny consisteix 

en normalitzar l’esquema conceptual obtingut de l’especificació. El pas de 

normalització consisteix en resoldre alguns aspectes de l’especificació de forma 

que puguin ser implementats usant orientació a objectes. Els aspectes a resoldre 

són: 

•  Eliminar les associacions n-àries, amb n més gran que dos. No hi ha cap 

exemple d’aquest tipus 

•  Eliminar les classes associatives 

•  Tractar la informació derivada 

•  Controlar les restriccions d’integritat 

Així doncs, l’esquema conceptual del disseny resultat d’aplicar la normalització i les 

decisions preses anteriorment és el que es mostra a la següent pàgina. 
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Tal i com es pot observar en l’esquema anterior, s’han aplicat els següents canvis: 

•  S’han normalitzat les classes associatives TempsIntervalHRLog i 

TempsIntervalHRMarca i s’han afegit les restriccions textuals necessàries a 

l’esquema conceptual per tal que es conservi la semàntica anterior. 

•  S’han materialitzat els atributs derivats de l’esquema i l’associació 

te_tempsIntervalHRMarca. 

•  S’han modificat els contractes de les operacions per tal que realitzin els 

càlculs dels atributs/associacions derivats materialitzats. 

•  S’han modificat els contractes de les operacions per tal que incloguin la 

comprovació de les restriccions textuals i gràfiques de l’esquema. 

A continuació es poden observar les modificacions realitzades: 

 

Restriccions textualsRestriccions textualsRestriccions textualsRestriccions textuals 
 

TempsIntervalHRLogTempsIntervalHRLogTempsIntervalHRLogTempsIntervalHRLog 

•  No poden existir dos TempsIntervalHRLog amb el mateix LogExtern i 

IntervalHR (afegida) 

 

TempsIntervalHRMarcaTempsIntervalHRMarcaTempsIntervalHRMarcaTempsIntervalHRMarca 

•  No poden existir dos TempsIntervalHRMarca amb la mateixa Marques i 

IntervalHR (afegida) 
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Contracte de les operacionsContracte de les operacionsContracte de les operacionsContracte de les operacions 
Només es detallen les modificacions fetes a l’etapa de normalització. Les parts que 

no es descriuen són iguals que a l’especificació. També cal comentar que sempre 

que es produeix una creació, eliminació o modificació d’un objecte, es modifica la 

base de dades amb aquestes dades encara que no està descrit explícitament a la 

memòria per no estendre-la excessivament. 

 
OperacióOperacióOperacióOperació: crearUsuari(identificador: String, password: String, anyNaixement: int,  

pes: float, nivellActivitat: int, fumador: boolean, sexe: boolean,  
minHRrepos: int, maxHR: int, alcada: int, ListmaxHR: {maxHR: int, color: 
string) 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  No pot existir un usuari al sistema identificat per identificador (afegida) 

•  L’identificador ha de ser un codi alfanumèric de com a mínim un caràcter 

(afegida) 

•  anyNaixment ha d’estar comprés entre 1900 i l’any actual del sistema (afegida) 

•  pes ha de ser un valor positiu inferior a 200kg (afegida) 

•  nivellActivitat ha de ser un enter amb algun dels valors següents: 

0,1,2,3,4,5,6,70,71,72 (afegida) 

•  minHRrepos i maxHR han de ser valors positius i inferiors a 300 ppm (afegida) 

•  alcada ha de ser un valor comprés entre 50 i 250 cm (afegida) 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Per cada element de la llista ListmaxHR s’ha creat un nou IntervalHR amb 

maxHR i color, i l’associació d’aquest amb l’usuari creat. (eliminada) 
S’actualitza la base de dades amb aquesta informació. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: modificarUsuari(identificador: String, password: String, anyNaixement: int,  
pes: float, nivellActivitat: int, fumador: boolean, sexe: boolean,  
minHRrepos: int, maxHR: int, alcada: int) 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  anyNaixment ha d’estar comprés entre 1900 i l’any actual del sistema (afegida) 
•  pes ha de ser un valor positiu inferior a 200kg (afegida) 

•  nivellActivitat ha de ser un enter amb algun dels valors següents: 

0,1,2,3,4,5,6,70,71,72 (afegida) 

•  minHRrepos i maxHR han de ser valors positius i inferiors a 300 ppm (afegida) 

•  alcada ha de ser un valor comprés entre 50 i 250 cm (afegida) 
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OperacióOperacióOperacióOperació: eliminarUsuari(identificador: String) 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’han eliminat tots els logs corresponents a l’usuari, juntament amb les 

associacions entre aquests i l’usuari i totes les infoAssociades, marques i 

intervalsHRLog, tempsIntervalHRLog i tempsIntervalHRMarca i les seves 

corresponents associacions. (modificada) 

•  S’han eliminat tots els IntervalHR de l’usuari juntament amb les associacions 

d’aquest amb l’usuari. (eliminada) Només s’actualitza a la base de dades 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: iniciarUsuari(identificador: String) 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’ha carregat l’usuari indicat, juntament amb tots els plans, programes 

d’entrenament i logs i les seves corresponents associacions. S’han carregat 

també les InfoAssociades, IntervalsHRLog, TempsIntervalHRLog, Marques, 

TempsIntervalHRMarca i les seves corresponents associacions per cada log 

extern que té l’usuari. (modificada) 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: crearLogExtern(nomFitxer: String, nomLog: String, pes: float, HRrepos: int,  
sensacioActivitat: int, notes: String) 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  No existeix cap log al sistema per aquest usuari que té com a identificadors la 

data i hora d’inici indicats al fitxer (afegida). 

•  pes ha de ser un valor positiu inferior a 200 kg (afegida) 

•  HRrepos ha de ser un valor positiu inferior a maxHR de l’usuari (afegida) 

•  sensacioActiviatat ha de tenir un valor d’entre els següents: 1,2,3,4,5 (afegida) 

•  L’atribut mitjanaHR del fitxer ha de ser un valor positiu (afegida) 

•  L’atribut energiaConsumida del fitxer ha de ser un valor positiu (afegida) 

•  L’atribut horaFi obtingut del fitxer ha de ser superior a horaInici (afegida) 

•  L’atribut maxHR i minHR del fitxer han de ser valors positius. (afegida) 

•  Els atributs distAscendent, distDescendent i distPla han de ser positius 

(afegida) 

•  L’atribut HRmig de cada una de les informacions associades obtingudes del 

fitxer ha de ser un valor positiu (afegir) 

•  L’atribut energiaConsumida de cada un de les informacions associades 

obtingudes del fitxer ha de ser un valor positiu (afegida) 
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•  L’atribut distància de cada una de les informacions associades obtingudes del 

fitxer ha de ser un valor positiu (afegida) 

•  L’atribut velocitat mitjana de cada una de les informacions associades 

obtingudes del fitxer ha de ser un valor positiu. (afegida) 

•  No poden existir dos voltes que tinguin els mateixos valors de tempsIniciVolta i 

tempsParcialVolta (afegida) 

•  L’atribut tempsIniciVolta ha de ser superior a horaInici del log i inferior a l’hora 

de fi del mateix (afegida) 

•  L’atribut tempsIniciVolta més la duració d’aquesta no poden superar l’horaFi del 

log (afegida) 

•  No poden existir dos IntervalHRLog dins del fitxer que tinguin els mateixos 

minHR i maxHR (afegida) 

•  minHR i maxHR de l’IntervalHRLog han de ser valors positius i minHR ha de ser 

igual o inferior a maxHR (afegida) 

•  No poden existir solapaments entre dos IntervalsHRLog (afegida) 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  Per cada IntervalHRLog del fitxer s’ha creat una nova instància IntervalHRLog 

(modificada) 

•  Per cada IntervalHRLog s’ha creat una nova instància de TempsIntervalHRLog i 

una associació entre TempsIntervalHRLog i el log creat i TempsIntervalHRLog i 

l’IntervalHRLog. (afegida) 

•  Per cada TempsIntervalHRLog s’ha calculat el valor de l’atribut tempsLog com 

el sumatori del temps de totes les InfoAssociades que tenen HRmig entre els 

límits de l’IntervalHRLog associat al TempsIntervalHRLog. (afegida) 

•  Per cada marca i IntervalHRLog s’ha creat una nova instància 

TempsIntervalHRMarca i una associació entre el TempsIntervalHRMarca i la 

marca creada i TempsIntervalHRMarca i l’IntervalHRLog. (afegida) 

•  Per cada TempsIntervalHRMarca s’ha calculat l’atribut tempsMarca com el 

sumatori dels temps de totes les InfoAssociades que es troben entre l’interval 

de la marca que tenen HRmig entre els límits de l’IntervalHRLog associat al 

TempsIntervalHRMarca (afegida) 

•  Per cada IntervalHR (de la base de dades) es crea una nova entrada a la taula 

modifica_temps_log per aquest log i es calcula el temps de cada entrada com el 

sumatori dels temps de totes les InfoAssociades que es troben entre el màxim 

de l’interval de FC anterior i l’actual per aquest temps de log. (afegida) 
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OperacióOperacióOperacióOperació: crearLogManual(data: Date, horaInici: Time, nomLog: String,  
activitat: String, distancia: float, mitjanaHR: int, HRrepos: int, pes: float, 
sensacioActivitat: int, notes: String, energiaConsumida: float, 
temperatura: float, pressioAtmosferica: float, velocitatMitjana: float) 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  No existeix cap log al sistema per aquest usuari que té com a identificadors la 

data i hora d’inici indicades (afegida). 

•  Ha d’existir una activitat al sistema per aquest usuari que té com a identificador 

activitat (afegida) 

•  pes ha de ser un valor positiu inferior a 200 kg (afegida) 

•  HRrepos ha de ser un valor positiu inferior a maxHR de l’usuari (afegida) 

•  sensacioActiviatat ha de tenir un valor d’entre els següents: 1,2,3,4,5 (afegida) 

•  distància ha de ser un valor positiu (afegida) 

•  mitjanaHR ha de ser un valor positiu inferior a maxHR de l’usuari (afegida) 

•  energiaConsumida ha de ser un valor positiu (afegida) 

•  temperatura ha de ser un valor comprés entre -99 ºC i 99 ºC (afegida) 

•  pressioAtmosferica ha de ser un valor positiu. (afegida) 

•  velocitatMitjana ha de ser un valor positiu (afegida) 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: modificarLogExtern(data: Date, horaInici: Time, nomLog: String,  
activitat: String, HRrepos: int, pes: float, sensacioActivitat: int,  
notes: String) 

PrecondicioPrecondicioPrecondicioPrecondicionsnsnsns:  
•  Ha d’existir una activitat al sistema per aquest usuari que té com a identificador 

activitat (afegida) 

•  pes ha de ser un valor positiu inferior a 200 kg (afegida) 

•  HRrepos ha de ser un valor positiu inferior a maxHR de l’usuari (afegida) 

•  sensacioActiviatat ha de tenir un valor d’entre els següents: 1,2,3,4,5 (afegida) 
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OperacióOperacióOperacióOperació: modificarLogManual(data: Date, horaInici: Time, nomLog: String,  
activitat: String, distancia: float, mitjanaHR: int, HRrepos: int, pes: float, 
sensacioActivitat: int, notes: String, energiaConsumida: float, 
temperatura: float, pressioAtmosferica: float, velocitatMitjana: float) 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Ha d’existir una activitat al sistema per aquest usuari que té com a identificador 

activitat (afegida) 

•  pes ha de ser un valor positiu inferior a 200 kg (afegida) 

•  HRrepos ha de ser un valor positiu inferior a maxHR de l’usuari (afegida) 

•  sensacioActiviatat ha de tenir un valor d’entre els següents: 1,2,3,4,5(afegida) 

•  distància ha de ser un valor positiu (afegida) 

•  mitjanaHR ha de ser un valor positiu inferior a maxHR de l’usuari (afegida) 

•  energiaConsumida ha de ser un valor positiu (afegida) 

•  temperatura ha de ser un valor comprés entre -99 ºC i 99 ºC (afegida) 

•  pressioAtmosferica ha de ser un valor positiu. (afegida) 

•  velocitatMitjana ha de ser un valor positiu (afegida) 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: eliminarLogExtern(data: Date, horaInici: Time) 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’han donat de baixa totes les instàncies de TempsIntervalHRMarques 

associades a les marques del log, juntament amb les associacions entre les 

marques i aquestes i entre aquestes i els IntervalHRLog (afegida) 

•  S’han donat de baixa totes les instàncies de TempsIntervalHRLog juntament 

amb les associacions entre IntervalHRLog i TempsIntervalHRLog i 

TempsIntervalHRLog i el log extern (afegida) 

•  S’han donat de baixa totes les instàncies de IntervalHRLog associats al log 

(modificada) 
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OperacióOperacióOperacióOperació: reanalisiLog(data: Date, horaInici: Time) 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  S’ha recalculat la informació de cada una de les marques associades al log. Per 

cada marca s’ha recalculat: HRmig, maxHR, minHR, maxAltitud, minAltitud, 

distancia, distAscendent, distDescendent, distPla, tempsAsc, tempsDesc, 

tempsPla, velocitatMax, velocitatMin, velocitatMig, energiaConusumida i 

tempsMarca de tempsIntervalHRMarca (afegida) 

•  Per cada TempsIntervalHRLog associat al log, s’ha recalculat el tempsLog 

(afegida) 

•  Per cada mesuraTempsLog que té emmegatzemat el log a disc, s’ha recalculat 

el tempsZona i s’han emmegatzemat les modificacions (afegida) 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: splitLog(data: Date, horaInici: Time, horaSplit: Time) 

PPPPostcondicionsostcondicionsostcondicionsostcondicions: 
•  S’han donat de baixa les InfoAssociades i Marques que tenen horaInici inferior 

a l’hora d’inici del nou log juntament amb les associacions entre aquestes i el 

log. S’ha donat de baixa també el TempsIntervalHRMarca associat a cada 

marca i l’associació entre aquest i IntervalHRLog i entre aquest i la marca 

(modificada) 

•  S’ha creat una còpia de cada IntervalHRLog al nou log creat, i una nova 

instància de TempsIntervalHRLog. S’han creat també les associacions entre el 

nou log i el TempsIntervalHRLog i entre TempsIntervalHRLog i l’IntervalHRLog 

creat (modificada). 

•  S’ha creat per cada marca associada al nou log i per cada IntervalHRLog, una 

nova instància de TempsIntervalHRMarca i s’ha creat també, una associació 

entre aquest i IntervalHRLog i entre TempsIntervalHRMarca i el log creat 

(afegida) 

•  Per cada IntervalHR (de la base de dades) es crea una nova entrada a la taula 

modifica_temps_log per aquest log. (afegida) 
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OperacióOperacióOperacióOperació: crearMarca(data: Date, horaInici: Time, hora: Time, duracio: Time,  
notes:String) 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  No existeix cap marca al sistema per aquest log que té com a identificadors 

hora i duracio (afegida) 
PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 

•  Per cada IntervalHRLog associat al logExtern on pertany la marca, s’ha creat 

una nova instància de TempsIntervalHRMarca i l’associació entre aquesta i 

l’IntervalHRLog i entre TempsIntervalHRMarca i la marca (afegida) 

•  Per cada TempsIntervalHRMarca s’ha calculat el tempsMarca com el sumatori 

de temps de cada una de ls infoAssociades que es troben dins de l’interval de 

temps que avarca la marca i que treballen entre els límits de freqüència 

cardíaca que indica l’IntervalHRLog associat a tempsIntervalHRLogMarca 

(afegida) 

•  S’han calculat les següents dades: (afegida) 

o HRmig: mitjana de l’HRmig de les infoAssociades que es troben dins de 

l’interval de temps que avarca la marca. 

o maxHR: valor màxim de l’HRmig de les infoAssociades que es troben 

dins de l’interval de temps que avarca la marca. 

o minHR: valor mínim de l’HRmig de les infoAssociades que es troben 

dins de l’interval de temps que avarca la marca. 

o distancia: diferència de l’atribut distància de les infoAssociades que es 

troben a l’inici i fi de l’interval de temps que avarca la marca. 

o maxAltitud: valor màxim de l’altitud de les infoAssociades que es troben 

dins de l’interval de temps que avarca la marca. 

o minAltitud: valor mínim de l’altitud de les infoAssociades que es troben 

dins de l’interval de temps que avarca la marca. 

o distAscendent: sumatori de les distàncies tal que l’altitud actual és 

superior a l’anterior, de les infoAssociades que es troben dins de 

l’interval de temps que avarca la marca. 

o distDescendent: sumatori de les distàncies tal que l’altitud actual és 

inferior a l’anterior, de les infoAssociades que es troben dins de l’interval 

de temps que avarca la marca. 

o distPla: sumatori de les distàncies tal que l’altitud actual és igual a 

l’anterior, de les infoAssociades que es troben dins de l’interval de temps 

que avarca la marca. 
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o tempsAsc: sumatori del temps tal que l’altitud actual és superior a 

l’anterior, de les infoAssociades que es troben dins de l’interval de temps 

que avarca la marca. 

o tempsDesc: sumatori del temps tal que l’altitud actual és inferior a 

l’anterior, de les infoAssociades que es troben dins de l’interval de temps 

que avarca la marca. 

o tempsPla: sumatori del temps tal que l’altitud actual és igual a l’anterior, 

de les infoAssociades que es troben dins de l’interval de temps que 

avarca la marca. 

o velocitatMax: valor mínim de la velocitatMitjana de les infoAssociades 

que es troben dins de l’interval de temps que avarca la marca. 

o velocitatMin: valor màxim de la velocitatMitjana de les infoAssociades 

que es troben dins de l’interval de temps que avarca la marca. 

o velocitatMig: mitjana de la velocitatMitjana de les infoAssociades que es 

troben dins de l’interval de temps que avarca la marca. 

o energiaConsumida: diferència de l’atribut energiaConsumida de les 

infoAssociades que es troben a l’inici i fi de l’interval de temps que 

avarca la marca. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: eliminarMarca(data: Date, horaInici: Time, hora: Time, duracio: Time) 

PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 
•  Per cada TempsIntervalHRMarca associat a la marca s’ha donat de baixa 

l’associació entre aquest i IntervalHRLog (afegida) 

•  S’han donat de baixa totes les instàncies de TempsIntervalHRMarca juntament 

amb l’associació entre aquestes i la marca. (afegida) 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: crearPla(nomPla: String, activitat: String, duracio: Time, distancia: float,  
notes: String) 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  No existeix cap pla que té com a identificador nomPla (afegida) 

•  Existeix una activitat al sistema que té com a identificador activitat (afegida) 

•  distancia conté un valor positiu (afegida) 
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OperacióOperacióOperacióOperació: modificarPla(nomPla: String, activitat: String, duracio: Time, distancia: float,  
notes: String) 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix una activitat al sistema que té com a identificador activitat (afegida) 

•  distancia conté un valor positiu (afegida) 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: transportarPlaCalendari(nomPla: String, nomNouPla: String, dia: Date) 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  No existeix cap PlaPlanificat per aquest usuari que té com a identificador 

nomNouPla i dia. (afegida) 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: associarLogPla(nomPla: String, data: Date, horaInici: Time)  
PostcondicionsPostcondicionsPostcondicionsPostcondicions: 

•  S’ha donat d’alta l’associació entre el log i el pla indicats. (eliminada) Només 

s’actualitza la base de dades amb aquesta informació. 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: crearProgramaEntrenament(nomPrograma: String) 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  No existeix cap programa d’entrenament per aquest usuari que té com a 

identificador nomPrograma (afegida) 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: crearPlaPrograma(nomPla: String, nomPrograma: String, activitat: String,  
duracio: Time, distancia: float, notes: String) 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  No existeix cap pla dins del programa d’entrenament que té com a identificador 

nomPla (afegida) 

•  Existeix una activitat per aquest usuari que té com a identidicador activitat 

(afegida) 

•  distància conté un valor positiu (afegida) 
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OperacióOperacióOperacióOperació: modificarPlaPrograma(nomPla: String, nomPrograma: String,  
activitat: String, duracio: Time, distancia: float, notes: String) 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  Existeix una activitat per aquest usuari que té com a identidicador activitat 

(afegida) 

•  distància conté un valor positiu (afegida) 

 

OperacióOperacióOperacióOperació: transportarProgramaCalendari(nomPla: String, nomPrograma: String,  
nomNProg: String, dia: Date) 

PrecondicionsPrecondicionsPrecondicionsPrecondicions:  
•  No existeix cap PlaPlanificat per l’usuari actual amb identificador nomNouProg-

nomPla i dia (afegida)  



Sistema per la gestió de les dades d’un atletaSistema per la gestió de les dades d’un atletaSistema per la gestió de les dades d’un atletaSistema per la gestió de les dades d’un atleta    

114114114114    

•   

 

 

Finalment resta determinar el disseny de la base de dades. Bàsicament aquest 

disseny ha de permetre crear una estructura de taules que permeti emmagatzemar 

de forma persistent totes les dades del sistema.  

A la següent pàgina es pot observar el disseny creat, així com també una breu 

explicació de cada una de les taules i els camps d’aquestes. 

 

Disseny de la Base de DadesDisseny de la Base de DadesDisseny de la Base de DadesDisseny de la Base de Dades  
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Figura Figura Figura Figura 10101010:::: Disseny de la base de dades 
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Descripció de les taules del modelDescripció de les taules del modelDescripció de les taules del modelDescripció de les taules del model    
 

A continuació es fa una breu descripció de cada una de les taules del model i els 

camps que conté: 

Taula UsuariTaula UsuariTaula UsuariTaula Usuari 

Taula que permet emmagatzemar un usuari del sistema. 

 

CampsCampsCampsCamps       

identificador VARCHAR(25) PK Camp que representa l’identificador de 
l’usuari. 

password VARCHAR(25)  Camp que representa la contrasenya de 
l’usuari per entrar al sistema 

anyNaixement YEAR  Camp que representa l'any de naixement 
de l'usuari. 

pes UNSIGNED 
DECIMAL(3,2) 

 Camp que representa el pes, en 
quilograms, de l'usuari. 

fumador BOOLEAN  Camp que indica si l'usuari és o no 

fumador. 

sexe BOOLEAN  Camp que indica si l'usuari és del sexe 
masculí o femení. Cert correspondrà al 
sexe femení i fals al masculí. 

nivellActivitat UNSIGNED 
INT(2) 

 Camp que indica el nivell d'activitat de 
l'usuari.  

minHRrepos UNSIGNED 

INT(3) 

 Camp que indica la freqüència cardíaca 
mínima en repòs en pulsacions per minut. 

maxHR UNSIGNED 
INT(3) 

 Camp que representa la màxima 
freqüència cardíaca que pot assolir l'usuari 
en pulsacions per minut. 

alcada UNSIGNED 

INT(3) 

 Camp que indica l'alçada de l'usuari en 
centímetres. 

    



Sistema per la gestió de les dades d’un atletaSistema per la gestió de les dades d’un atletaSistema per la gestió de les dades d’un atletaSistema per la gestió de les dades d’un atleta    

117117117117    

Taula AtletaTaula AtletaTaula AtletaTaula Atleta 

Taula que permet emmagatzemar les dades d’un usuari del tipus atleta. 

 

CampsCampsCampsCamps       

identificador VARCHAR(25) PK 

FK 
(Usuari) 

Camp que representa l'identificador 
de l'usuari. 

identificadorEntrenador VARCHAR(25) FK 

(Usuari) 

Camp que representa l'identificador 

de l’entrenador d’aquest usuari. 

 

Taula EntrenadorTaula EntrenadorTaula EntrenadorTaula Entrenador 

Taula que permet emmagatzemar les dades d’un usuari del tipus entrenador. 

 

CampsCampsCampsCamps       

identificador VARCHAR(25) PK 

FK 
(Usuari) 

Camp que representa l'identificador 
de l'usuari. 
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Taula ActivitatsTaula ActivitatsTaula ActivitatsTaula Activitats 

Taula que permet emmagatzemar les dades de les activitats que pot realitzar un 

usuari. 

 

CampsCampsCampsCamps       

nomActivitatnomActivitatnomActivitatnomActivitat    VARCHAR(25) PK Camp que representa el nom que 
es vol donar a una activitat del 
sistema. 

identificadoridentificadoridentificadoridentificador    VARCHAR(25) PK 

FK(Usuari) 

Camp que indica a quin usuari 
pertany l’activitat indicada. 

 

Taula LogsTaula LogsTaula LogsTaula Logs 

Taula que permet emmagatzemar les dades d’un log del sistema 

 

CampsCampsCampsCamps       

idididid VARCHAR(14) PK Camp que permet identificar de 
forma unívoca un log. 

nomLognomLognomLognomLog VARCHAR(25) NOT NULL Camp que representa el nom que 
volem assignar al log per 
identificar-lo més fàcilment. 

activitatactivitatactivitatactivitat VARCHAR(25) NOT NULL 

FK(Activitats) 

Camp que representa l'activitat en 
què s'ha desenvolupat el log.  

datadatadatadata DATE NOT NULL Camp que indica la data en què 
s'ha realitzat el log. 

horaInicihoraInicihoraInicihoraInici TIME NOT NULL Camp que representa l'instant de 
temps en què s'ha iniciat el log. 

duradaduradaduradadurada TIME NOT NULL Camp que indica la duració total 
del log. 

distanciadistanciadistanciadistancia UNSIGNED 
DECIMAL 

NOT NULL Camp que indica la distància total, 
en metres, realitzada en el log. 

mitjanaHRmitjanaHRmitjanaHRmitjanaHR UNSIGNED 
INT(3) 

NOT NULL Camp que representa la freqüència 
cardíaca mitjana obtinguda al log. 
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HRreposHRreposHRreposHRrepos UNSIGNED 
INT(3) 

 Camp que representa la freqüència 
cardíaca, en pulsacions per minut, 
de l'usuari en repòs en la data en 
què s'ha realitzat el log. 

pespespespes UNSIGNED 
DECIMAL(3,2) 

 Camp que representa el pes, en 
quilograms, de l'usuari a la data en 
què s'ha realitzat el log. 

sensacioActivitatsensacioActivitatsensacioActivitatsensacioActivitat UNSIGNED 
INT(2) 

 Camp que indica la sensació que 
ha tingut l’usuari en realitzar el log. 

energiaConsumidaenergiaConsumidaenergiaConsumidaenergiaConsumida UNSIGNED 
DECIMAL 

 Camp que indica l’energia 
consumida, en quilocalories, en 
aquest log. 

EPOCEPOCEPOCEPOC DECIMAL  Camp que indica la càrrega de 
l’entrenament realitzada al log, en 
ml/kg. 

notesnotesnotesnotes TEXT  Notes addicionals que vol incloure 
l'usuari referents a aquest log. 

temperaturatemperaturatemperaturatemperatura DECIMAL(2,2)  Camp que indica la temperatura 
obtinguda en el moment de 
realitzar-se el log, en graus 
centígrads. 

prepreprepressioAtmosfericassioAtmosfericassioAtmosfericassioAtmosferica DECIMAL  Camp que indica la pressió 
atmosfèrica obtinguda en el 
moment de realitzar-se el log. 

velocitatMitjanavelocitatMitjanavelocitatMitjanavelocitatMitjana DECIMAL(3,2)  Camp que indica la velocitat 
mitjana obtinguda en el log, en 
minuts per quilòmetre. 

identificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuari VARCHAR(25) PK 

FK(Usuari) 

Camp que indica a quin usuari 
pertany el log. 

Altres restriccions: UNIQUE(data, horaInici, identificadorUsuari) 
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Taula LogManualTaula LogManualTaula LogManualTaula LogManual 

Taula que permet emmagatzemar un log creat manualment per l’usuari. 

 

CampsCampsCampsCamps       

idididid    VARCHAR(14) PK 

FK (Log) 

Camp que identifica unívocament 
el log. 

identificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuari    VARCHAR(25) PK 

FK (Log) 

Camp que indica a quin usuari 
pertany el log. 

 

Taula LogExternTaula LogExternTaula LogExternTaula LogExtern 

Taula que permet emmagatzemar un log, les dades del qual han estat importades 

d’un fitxer extern. 

 

CampsCampsCampsCamps       

idididid DATE PK 

FK (Log) 

Camp que permet identificar 
unívocament un log dins d’un 
mateix usuari. 

horaFihoraFihoraFihoraFi TIME  Camp que indica l'instant de temps 
en què s'ha acabat de realitzar el 
log. 

maxHRmaxHRmaxHRmaxHR UNSIGNED 
INT(3) 

 Camp que indica la freqüència 
cardíaca màxima obtinguda en 
aquest log en pulsacions per minut.

minHRminHRminHRminHR UNSIGNED 
INT(3) 

 Camp que indica la freqüència 
cardíaca mínima obtinguda en 
aquest log en pulsacions per minut.

maxAltitudmaxAltitudmaxAltitudmaxAltitud DECIMAL  Camp que indica l’altitud màxima, 
en metres, que s’ha assolit en 
aquest log. 

minAltitudminAltitudminAltitudminAltitud DECIMAL  Camp que indica l’altitud mínima, 
en metres, que s’ha assolit en 
aquest log. 

distAscendentdistAscendentdistAscendentdistAscendent DECIMAL  Camp que indica la distància que 
s’ha recorregut ascendentment. 
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distDescendentdistDescendentdistDescendentdistDescendent DECIMAL  Camp que indica la distància que 
s’ha recorregut de forma 
descendent en metres. 

tempsAscendnettempsAscendnettempsAscendnettempsAscendnet TIME  Camp que indica el temps en què 
s’ha recorregut la distància 
ascendent. 

tempsDescendenttempsDescendenttempsDescendenttempsDescendent TIME  Camp que indica el temps en què 
s’ha recorregut la distància 
descendent 

tempsPlatempsPlatempsPlatempsPla TIME  Camp que indica el temps en què 
s’ha recorregut la distància en pla. 

velocitatMínimavelocitatMínimavelocitatMínimavelocitatMínima DECIMAL(3,2)  Camp que indica la velocitat 
mínima obtinguda en el log, en 
minuts per quilòmetre. 

velocitatMàximavelocitatMàximavelocitatMàximavelocitatMàxima DECIMAL(3,2)  Camp que indica la velocitat 
màxima obtinguda en el log, en 
minuts per quilòmetre. 

intervalMostreigintervalMostreigintervalMostreigintervalMostreig TIME  Camp que indica el temps en què 
es recull cada interval d’informació 
del pulsòmetre. 

identificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuari VARCHAR(25) PK 

FK (Log) 

Camp que indica a quin usuari 
pertany el log. 
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Taula InfoAssociadTaula InfoAssociadTaula InfoAssociadTaula InfoAssociadaaaa 

Taula que permet emmagatzemar la informació addicional recollida del puslòmetre 

per cada instant de temps que s’ha programat que es recollís aquesta informació. 

 

CampsCampsCampsCamps       

idididid VARCHAR(14) PK Camp que identifica unívocament 
la informació addicional dins d’un 
mateix log. 

horahorahorahora TIME NOT NULL Camp que representa l'instant de 
temps en què s’inicia l’interval en 
què s’ha obtingut la informació 

duradaduradaduradadurada TIME  Camp que indica el temps des de 
l’inici del log fins l’instant actual 
d’obtenció de la informació. 

HRmiHRmiHRmiHRmigggg UNSIGNED 
INT(3) 

 Camp que indica la freqüència 
cardíaca recollida en aquest 
moment en pulsacions per minut. 

distanciadistanciadistanciadistancia DECIMAL  Camp que indica la distància, en 
metres, recorreguda fins al 
moment. 

velocitatMitjanavelocitatMitjanavelocitatMitjanavelocitatMitjana DECIMAL  Camp que indica la velocitat 
mitjana obtinguda en aquest 
moment, en minuts per quilòmetre. 

EPOCEPOCEPOCEPOC DECIMAL  Camp que indica la càrrega de 
l’entrenament realitzada en aquest 
moment, en ml/kg. 

altitudaltitudaltitudaltitud DECIMAL  Camp que indica, en metres, 
l'altitud en aquest moment del log. 

energiaConsumidaenergiaConsumidaenergiaConsumidaenergiaConsumida UNSIGNED 
DECIMAL 

 Camp que indica l'energia 
consumida, en quilocalories, fins el 
moment. 

idLogidLogidLogidLog DATE PK 

FK(LogExtern) 

Camp indica el log al qual pertany 
la informació associada. 

identificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuari VARCHAR(25) PK 

FK(LogExtern) 

Camp que indica a quin usuari 
pertany el log. 

Altres restriccions: Unique(hora,idLog,identificadorUsuari) 
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Taula MarquesTaula MarquesTaula MarquesTaula Marques 

Taula que permet emmagatzemar una marca, una informació rellevant que es vol 

destacar del log. 

 

CampsCampsCampsCamps       

idididid    VARCHAR(14) PK Camp que diferencia unívocament 
dues marques dins d’un mateix log. 

horahorahorahora    TIME NOT NULL Camp que indica l’instant de temps 
on s’inicia l’extracció de la 
informació de la marca. 

duradaduradaduradadurada    TIME  Camp que indica la duració de la 
marca des de l’hora d’inici 
indicada. 

HRMigHRMigHRMigHRMig    UNSIGNED 
INT(3) 

 Camp que indica la freqüència 
cardíaca mitjana obtinguda en 
aquesta marca. 

maxHRmaxHRmaxHRmaxHR    UNSIGNED 
INT(3) 

 Camp que indica la freqüència 
cardíaca màxima obtinguda en 
aquesta marca. 

minHRminHRminHRminHR    UNSIGNED 
INT(3) 

 Camp que indica la freqüència 
cardíaca mínima obtinguda en 
aquesta marca. 

distanciadistanciadistanciadistancia    DECIMAL  Camp que indica la distància total 
realitzada des de l’inici de la marca 
fins a la seva finalització. 

minAltitudminAltitudminAltitudminAltitud    DECIMAL  Camp que indica l’altitud mínima 
de la marca. 

maxAltitudmaxAltitudmaxAltitudmaxAltitud    DECIMAL  Camp que indica l’altitud màxima 
de la marca. 

distAscendentdistAscendentdistAscendentdistAscendent    DECIMAL  Camp que indica la distància 
ascendent recorreguda al llarg de 
la marca. 

distDescendentdistDescendentdistDescendentdistDescendent    DECIMAL  Camp que indica la distància 
descendent recorreguda al llarg de 
la marca. 

distPladistPladistPladistPla    DECIMAL  Camp que indica la distància en 
pla recorreguda al llarg de la 
marca. 
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tempsAsctempsAsctempsAsctempsAsc    TIME  Camp que indica el temps en què 
s’ha recorregut la distància 
ascendent al llarg de la marca. 

tempsDesctempsDesctempsDesctempsDesc    TIME  Camp que indica el temps en què 
s’ha recorregut la distància 
descendent al llarg de la marca. 

tempsPlatempsPlatempsPlatempsPla    TIME  Camp que indica el temps en què 
s’ha recorregut la distància en pla 
al llarg de la marca. 

velocitatMaxvelocitatMaxvelocitatMaxvelocitatMax    DECIMAL  Camp que indica la velocitat 
màxima obtinguda al llarg de la 
marca. 

velocitatMinvelocitatMinvelocitatMinvelocitatMin    DECIMAL  Camp que indica la velocitat 
mínima obtinguda al llarg de la 
marca. 

velocitatMigvelocitatMigvelocitatMigvelocitatMig    DECIMAL  Camp que indica la velocitat 
mitjana obtinguda al llarg de la 
marca. 

energiaConsumidaenergiaConsumidaenergiaConsumidaenergiaConsumida    UNSIGNED 
DECIMAL 

 Camp que indica l’energia 
consumida al llarg de la marca. 

notesnotesnotesnotes    TEXT  Camp que permet indicar 
informació addicional que vol 
destacar l’usuari referent a la 
marca. 

idLogidLogidLogidLog    VARCHAR(14) PK 

FK(LogExtern) 

Camp que identifica el log a qui 
pertany la marca. 

identificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuari    VARCHAR(25) PK 

FK(LogExtern) 

Camp que indica a quin usuari 
pertany el log. 

 

Altres restriccions: Unique(hora,durada.idLog,identificadorUsuari) 
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Taula Programes d’entrenamentTaula Programes d’entrenamentTaula Programes d’entrenamentTaula Programes d’entrenament 

Taula que permet emmagatzemar els programes d’entrenament del sistema. 

 

CampsCampsCampsCamps       

nomProgramanomProgramanomProgramanomPrograma    VARCHAR(25) PK Camp que representa el nom que 
volem donar al programa 
d’entrenament i que volem que el 
representi. 

identificadoridentificadoridentificadoridentificador    VARCHAR(25) PK 

FK(Usuari) 

Camp que indica a quin usuari 
pertany el programa 
d’entrenament. 

 

Taula PlaTaula PlaTaula PlaTaula Pla 

Taula que permet emmagatzemar els plans del sistema. 

 

CampsCampsCampsCamps       

nomPlanomPlanomPlanomPla    VARCHAR(25) PK Camp que representa el nom que 
volem donar al pla i volem que el 
representi. 

activitatactivitatactivitatactivitat VARCHAR(25) NOT NULL 

FK(Activitats) 

Camp que indica el tipus d'activitat 
en què s'ha realitzat el pla.  

distanciadistanciadistanciadistancia UNSIGNED 
DECIMAL 

 Camp que indica la distància total, 
en metres, del pla. 

duradaduradaduradadurada TIME  Camp que indica la duració total 
del pla. 

notesnotesnotesnotes TEXT  Notes addicionals que l'usuari vol 
afegir al pla. 

identificadoridentificadoridentificadoridentificador VARCHAR(25) PK 

FK(Usuari) 

Camp que indica a quin usuari 
pertany el pla. 
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Taula PlaPlanificatTaula PlaPlanificatTaula PlaPlanificatTaula PlaPlanificat 

Taula que permet emmagatzemar les dades d’un pla programat a una data 

concreta del calendari. 

 

CampsCampsCampsCamps       

nomPlanomPlanomPlanomPla    VARCHAR(25) PK 

 

Camp que representa el nom que 
volem donar al pla i volem que el 
representi. 

diadiadiadia    VARCHAR(14) PK Camp que indica la data en què 
està planificat el pla. 

activitatactivitatactivitatactivitat    VARCHAR(25) NOT NULL 

FK(Activitats) 

Camp que indica el tipus d'activitat 
en què s'ha realitzat el pla.  

distanciadistanciadistanciadistancia    UNSIGNED 
DECIMAL 

 Camp que indica la distància total, 
en metres, del pla. 

duradaduradaduradadurada    TIME  Camp que indica la duració total 
del pla. 

notesnotesnotesnotes    TEXT  Notes addicionals que l'usuari vol 
afegir al pla. 

identificadoridentificadoridentificadoridentificador    VARCHAR(25) PK 

FK(Usuari) 

Camp que indica l’usuari a qui 
pertany el pla. 
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Taula PlaProgramaTaula PlaProgramaTaula PlaProgramaTaula PlaPrograma 

Taula que permet emmagatzemar les dades d’un pla associat a un programa 

d’entrenament. 

 

CampsCampsCampsCamps       

nomPlanomPlanomPlanomPla VARCHAR(25) PK 

 

Camp que representa el nom que 
volem donar al pla i volem que el 
representi. 

activitatactivitatactivitatactivitat VARCHAR(25) NOT NULL 

FK(Activitats) 

Camp que indica el tipus d'activitat 
en què s'ha realitzat el pla. 
Exemples d'activitat són: córrer, 
nedar, bicicleta... 

distanciadistanciadistanciadistancia    UNSIGNED 
DECIMAL 

 Camp que indica la distància total, 
en metres, del pla. 

duradaduradaduradadurada    TIME  Camp que indica la duració total 
del pla. 

notesnotesnotesnotes    TEXT  Notes addicionals que l'usuari vol 
afegir al pla. 

nomProgramanomProgramanomProgramanomPrograma    VARCHAR(25) PK 

FK(ProgramaE
ntrenament) 

Camp que representa el nom del 
programa d’entrenament on 
pertany el pla. 

identificadoridentificadoridentificadoridentificador VARCHAR(25) PK 

FK(ProgramaE
ntrenament) 

Camp que indica l’usuari a qui 
pertany el programa d’entrenament 
a on pertany el pla. 
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Taula IntervalHRTaula IntervalHRTaula IntervalHRTaula IntervalHR 

Taula que permet emmagatzemar un interval de freqüència cardíaca. 

 

CampsCampsCampsCamps       

maxHRmaxHRmaxHRmaxHR    UNSIGNED 
INT(3) 

PK Camp que indica la freqüència 
cardíaca màxima per aquest 
interval en pulsacions per minut. 

colorHRcolorHRcolorHRcolorHR    VARCHAR(10)  Camp que indica el color en què 
volem visualitzar aquest interval 

identificadoridentificadoridentificadoridentificador    VARCHAR(25) PK 

FK(Usuari) 

Camp que indica a quin usuari 
pertany l’interval de freqüència 
cardíaca. 

 

Taula mesura_temps_pla_planificatTaula mesura_temps_pla_planificatTaula mesura_temps_pla_planificatTaula mesura_temps_pla_planificat 

Taula que permet emmagatzemar el temps entre un interval de freqüència cardíaca 

i un pla planificat. 

 

CampsCampsCampsCamps       

maxHRmaxHRmaxHRmaxHR UNSIGNED 
INT(3) 

PK 

FK(IntervalHR) 

Camp que indica la màxima 
freqüència cardíaca de l’interval de 
freqüència cardíaca associat.   

diadiadiadia    VARCHAR(14) PK 

FK(PlaPlanificat) 

Camp que indica la data en què es 
realitza el pla planificat. 

nomPlanomPlanomPlanomPla    VARCHAR(25) PK 

FK(PlaPlanificat) 

Camp que representa el nom del pla 
planificat associat. 

identificadoridentificadoridentificadoridentificador    VARCHAR(25) PK 

FK(IntervalHR) 

Camp que representa l’usuari a qui 
pertany l’interval associat. 

identificadorPlaidentificadorPlaidentificadorPlaidentificadorPla    VARCHAR(25) PK 

FK(PlaPlanificat) 

Camp que representa l’usuari a qui 
pertany el pla associat. 

tempsZonatempsZonatempsZonatempsZona TIME  Camp que indica el temps al pla 
planificat per l’interval de freqüència 
cardíaca associat.  



Sistema per la gestió de les dades d’un atletaSistema per la gestió de les dades d’un atletaSistema per la gestió de les dades d’un atletaSistema per la gestió de les dades d’un atleta    

129129129129    

TTTTaula mesura_temps_plaaula mesura_temps_plaaula mesura_temps_plaaula mesura_temps_pla 

Taula que permet emmagatzemar el temps entre un interval de freqüència cardíaca 

i un pla. 

 

CampsCampsCampsCamps       

maxHRmaxHRmaxHRmaxHR    UNSIGNED 
INT(3) 

PK 

FK(IntervalHR) 

Camp que indica la màxima 
freqüència cardíaca de l’interval de 
freqüència cardíaca associat.   

nomPlanomPlanomPlanomPla    VARCHAR(25) PK 

FK(Pla) 

Camp que representa el nom del pla 
associat. 

identificadoridentificadoridentificadoridentificador    VARCHAR(25) PK 

FK(IntervalHR) 

Camp que representa l’usuari a qui 
pertany l’interval associat. 

identificadorPlaidentificadorPlaidentificadorPlaidentificadorPla    VARCHAR(25) PK 

FK(Pla) 

Camp que representa l’usuari a qui 
pertany el pla associat. 

tempsZonatempsZonatempsZonatempsZona TIME  Camp que indica el temps al pla per 
l’interval de freqüència cardíaca 
associat.  
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Taula mesura_temps_pla_programaTaula mesura_temps_pla_programaTaula mesura_temps_pla_programaTaula mesura_temps_pla_programa 

Taula que permet emmagatzemar el temps entre un interval de freqüència cardíaca 

i un pla associat a un programa d’entrenament. 

 

CampsCampsCampsCamps       

maxHRmaxHRmaxHRmaxHR    
UNSIGNED 
INT(3) 

PK 

FK(IntervalHR) 

Camp que indica la màxima 
freqüència cardíaca de l’interval de 
freqüència cardíaca associat.   

nomPlanomPlanomPlanomPla    
VARCHAR(25) PK 

FK(PlaPrograma)

Camp que representa el nom del pla 
associat. 

nomProgramanomProgramanomProgramanomPrograma    
VARCHAR(25) PK 

FK(PlaPrograma)

Camp que representa el nom del 
programa d’entrenament a qui 
pertany el pla de programa associat. 

identificadoridentificadoridentificadoridentificador    
VARCHAR(25) PK 

FK(IntervalHR) 

Camp que representa l’usuari a qui 
pertany l’interval associat. 

identificadorPlaidentificadorPlaidentificadorPlaidentificadorPla    
VARCHAR(25) PK 

FK(PlaPlanificat) 

Camp que representa l’usuari a qui 
pertany el pla associat. 

tempsZonatempsZonatempsZonatempsZona TIME  Camp que indica el temps al pla 
programa per l’interval de freqüència 
cardíaca associat.  
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Taula mesura_temps_logTaula mesura_temps_logTaula mesura_temps_logTaula mesura_temps_log 

Taula que permet emmagatzemar el temps entre un interval de freqüència cardíaca 

i un log. 

 

CampsCampsCampsCamps       

maxHRmaxHRmaxHRmaxHR    
UNSIGNED 
INT(3) 

PK 

FK(IntervalHR) 

Camp que indica la màxima 
freqüència cardíaca de l’interval de 
freqüència cardíaca associat.   

idLogidLogidLogidLog    
VARCHAR(14) PK 

FK(Log) 

Camp que identifica el log del qual 
es mesura el temps per aquest 
interval de freqüència cardíaca. 

identificadoridentificadoridentificadoridentificador    
VARCHAR(25) PK 

FK(IntervalHR) 

Camp que representa l’usuari a qui 
pertany l’interval associat. 

identificadorLogidentificadorLogidentificadorLogidentificadorLog    
VARCHAR(25) PK 

FK(Log) 

Camp que representa l’usuari a qui 
pertany el log associat. 

tempsZonatempsZonatempsZonatempsZona TIME  Camp que indica el temps al log per 
l’interval de freqüència cardíaca 
associat.  

 

Taula associa_log_plaTaula associa_log_plaTaula associa_log_plaTaula associa_log_pla 

Taula que permet emmagatzemar l’associació entre un log i un pla. 

 

CampCampCampCampssss       

idLogidLogidLogidLog    
VARCHAR(14) PK 

FK(Log) 

Camp que indica el log associat al pla 
per aquest usuari.   

nomPlanomPlanomPlanomPla    
VARCHAR(25) PK 

FK(Pla) 

Camp indica el pla associat al log per 
aquest ususari. 

identificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuari    
VARCHAR(25) PK 

FK(Log) 

Camp que indica a quin usuari 
pertany el log. 

identificadorPlaidentificadorPlaidentificadorPlaidentificadorPla    
VARCHAR(25) PK 

FK(Pla) 

Camp que indica l’usuari a qui pertany 
el pla. 
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Taula associa_log_pla_programaTaula associa_log_pla_programaTaula associa_log_pla_programaTaula associa_log_pla_programa 

Taula que permet emmagatzemar l’associació entre un log i un pla associat a un 

programa d’entrenament. 

 

CampsCampsCampsCamps       

idLidLidLidLogogogog    
VARCHAR(14) PK 

FK(Log) 

Camp que indica el log associat 
al pla per aquest usuari.   

nomPlanomPlanomPlanomPla    
VARCHAR(25) PK 

FK(PlaPrograma) 

Camp indica el pla de programa 
associat al log per aquest 
usuari. 

nomProgramanomProgramanomProgramanomPrograma    
VARCHAR(25) PK 

FK(PlaPrograma) 

Camp que indica el nom del 
programa d’entrenament on 
pertany el pla associat al log. 

identificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuari    
VARCHAR(25) PK 

FK(Log) 

Camp que indica a quin usuari 
pertany el log. 

identificadorPlaidentificadorPlaidentificadorPlaidentificadorPla    
VARCHAR(25) PK 

FK(PlaPrograma) 

Camp que indica l’usuari a qui 
pertany el pla. 
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TauTauTauTaula associa_log_pla_planificatla associa_log_pla_planificatla associa_log_pla_planificatla associa_log_pla_planificat 

Taula que permet emmagatzemar l’associació entre un log i un pla planificat. 

 

CampsCampsCampsCamps       

idLogidLogidLogidLog    
VARCHAR(14) PK 

FK(Log) 

Camp que indica el log associat 
al pla per aquest usuari.   

nomPlanomPlanomPlanomPla    
VARCHAR(25) PK 

FK(PlaPlanificat) 

Camp indica el pla planificat 
associat al log per aquest 
usuari. 

diadiadiadia    
VARCHAR(8) PK 

FK(PlaPlanificat) 

Camp que indica la data en què 
s’ha planificat el pla associat al 
log per aquest usuari. 

identificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuari    
VARCHAR(25) PK 

FK(Log) 

Camp que indica a quin usuari 
pertany el log. 

identificadorPlaidentificadorPlaidentificadorPlaidentificadorPla VARCHAR(25) PK 

FK(PlaPlanificat) 

Camp que indica l’usuari a qui 
pertany el pla. 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un atletaSistema per la gestió de les dades d’un atletaSistema per la gestió de les dades d’un atletaSistema per la gestió de les dades d’un atleta    

134134134134    

Taula intervalHR_logTaula intervalHR_logTaula intervalHR_logTaula intervalHR_log 

Taula que permet emmagatzemar els intervals de freqüència cardíaca associats al 

log i el temps de cada un d’ells. 

 

CampsCampsCampsCamps       

idLogidLogidLogidLog    
VARCHAR(14) PK 

FK(LogExtern) 

Camp que indica el log que conté els 
intervals de freqüència cardíaca 
indicats 

minHRminHRminHRminHR    
UNSIGNED 
INT(3) 

PK 

 

Camp indica el límit mínim de 
l’interval de freqüència cardíaca. 

maxHRmaxHRmaxHRmaxHR    
UNSIGNED 
INT(3) 

PK Camp que indica el límit màxim de 
l’interval de freqüència cardíaca. 

tempsLogtempsLogtempsLogtempsLog    
TIME  Camp que indica el temps per aquest 

interval de freqüència cardíaca. 

identificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuari    
VARCHAR(25) PK 

FK(LogExtern) 

Camp que indica a quin usuari 
pertany el log. 
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Taula intervalHTaula intervalHTaula intervalHTaula intervalHR_log_marcaR_log_marcaR_log_marcaR_log_marca 

Taula que permet emmagatzemar els intervals de freqüència cardíaca associats a 

la marca i el temps de cada un d’ells. 

 

CampsCampsCampsCamps       

idLogidLogidLogidLog    
VARCHAR(14) PK 

FK(IntervalHR_
log) 

Camp que indica el log que conté els 
intervals de freqüència cardíaca 
indicats 

minHRminHRminHRminHR    
UNSIGNED 
INT(3) 

PK 

FK(IntervalHR_
log) 

Camp indica el límit mínim de 
l’interval de freqüència cardíaca. 

maxHRmaxHRmaxHRmaxHR    
UNSIGNED 
INT(3) 

PK 

FK(IntervalHR_
log) 

Camp que indica el límit màxim de 
l’interval de freqüència cardíaca. 

tempsMarcatempsMarcatempsMarcatempsMarca    
TIME  Camp que indica el temps per aquest 

interval de freqüència cardíaca en 
aquesta marca. 

idMarcaidMarcaidMarcaidMarca    
VARCHAR(6) PK 

FK(Marques) 

Camp que indica l’identificador de la 
marca. 

idLogMarcaidLogMarcaidLogMarcaidLogMarca    
VARCHAR(14) PK 

FK(Marques) 

Camp que indica l’identificador del log 
a on pertany la marca. 

identificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuari    
VARCHAR(25) PK 

FK(IntervalHR_
log) 

Camp que indica a quin usuari 
pertany el log. 

identificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuariidentificadorUsuari

MarcaMarcaMarcaMarca    

VARCHAR(25) PK 

FK(Marques) 

Camp que indica a quin usuari 
pertany la marca indicada. 
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Tal i com ja s’ha comentat, un dels aspectes més importants que ha de permetre 

l’aplicació és la integració de logs de pulsòmetres de diferents corporacions. Per 

aquest motiu apareix la necessitat de crear un fitxer XML com a estàndard per la 

transferència de les dades dels pulsòmetres. 

Per la construcció del fitxser s’ha realitzat un anàlisi de les dades que proporcionen 

pulsòmetres dels fabricants Suunto i Polar. 

En base als resultats obtinguts s’ha creat l’estructura de fitxer que s’indica a 

continuació. Les figures següents mostren l’esquema del fitxer XML en forma de 

taules i les seves corresponents dependències. 

Nota: Les associacions marcades amb un asterisc (*) indiquen que hi pot haver de 

zero a més elements dependents. 

 

 

 

 

Figura Figura Figura Figura 11111111: Esquema del fitxer XML – Part 1: Entrenament  

 

 

Fitxer XMLFitxer XMLFitxer XMLFitxer XML    
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Figura Figura Figura Figura 12121212: Esquema del fitxer XML – Part 2: Atleta 
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Figura Figura Figura Figura 11113333: Esquema del fitxer XML – Part 3: dadesEntrenamentHR 
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Figura Figura Figura Figura 11114444: Esquema del fitxer XML – Part 4: dadesEntrenament 
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Finalment es mostra un exemple de fitxer XML: 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<entrenament> 
 <atleta> 
  <dadesPersonals> 
   <MAXVENTILATION>99.591</MAXVENTILATION> 
   <MAXOXYGENCONSUMPTION>36.186</MAXOXYGENCONSUMPTION> 
   <MAXBREATHINGFREQUENCY>41.617</MAXBREATHINGFREQUENCY> 
   <PERSONAL_YEAROFBIRTH>1956</PERSONAL_YEAROFBIRTH> 
   <PERSONAL_LENGTH>185</PERSONAL_LENGTH> 
   <PERSONAL_WEIGHT>72</PERSONAL_WEIGHT> 
   <PERSONAL_SMOKING>0</PERSONAL_SMOKING> 
   <PERSONAL_GENDER>1</PERSONAL_GENDER> 
   <PERSONAL_RESTINGHR>60</PERSONAL_RESTINGHR> 
   <PERSONAL_MAXHR>178</PERSONAL_MAXHR> 
   <PERSONAL_ACTIVITYCLASS>6</PERSONAL_ACTIVITYCLASS> 
   <PERSONAL_MAXOXYGENCONSUMPTION> 

13</PERSONAL_MAXOXYGENCONSUMPTION> 
   <PERSONAL_MAXBREATHFREQUENCY> 

34</PERSONAL_MAXBREATHFREQUENCY> 
   <PERSONAL_LUNGVOLUME>6</PERSONAL_LUNGVOLUME> 
   <PERSONAL_MAXVENTILATION>116</PERSONAL_MAXVENTILATION> 
   <PERSONAL_EPOCLEVEL1>18</PERSONAL_EPOCLEVEL1> 
   <PERSONAL_EPOCLEVEL2>54</PERSONAL_EPOCLEVEL2> 
   <PERSONAL_EPOCLEVEL3>123</PERSONAL_EPOCLEVEL3> 
   <PERSONAL_EPOCLEVEL4>194</PERSONAL_EPOCLEVEL4> 
   <MOD_RESTHR>70</MOD_RESTHR> 
   <MOD_WEIGHT>75</MOD_WEIGHT> 
   <LOGTYPE>0</LOGTYPE> 
  </dadesPersonals> 
  <IntervalsHR> 
   <intervalHR> 
    <id>1</id> 
    <minHRinterval>100</minHRinterval> 
    <maxHRinterval>150</maxHRinterval> 
   </intervalHR> 
   <intervalRR> 
    <id>2</id> 
    <minHRinterval>150</minHRinterval> 
    <maxHRinterval>180</maxHRinterval> 
   </intervalRR> 
  </IntervalsHR> 
 </atleta> 
 <dadesEntrenament> 
  <tipusExercici>correr</tipusExercici> 
  <dataEntrenament> 
   <data>2005-09-24</data> 
   <tempsInici>12:00:15</tempsInici> 
   <tempsFi>14:00:15</tempsFi> 
  </dataEntrenament> 
  <unitats> 
   <velocitat>min/km</velocitat> 
   <altura>m</altura> 
   <distancia>m</distancia> 
   <temps>hora:min:seg</temps> 
   <data>dia-mes-any</data> 
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   <pressio>pascals</pressio> 
   <temperatura>centigrads</temperatura> 
  </unitats> 
  <dadesAtmosferiques> 
   <pressioAire>12</pressioAire> 
   <temperatura>15.5</temperatura> 
  </dadesAtmosferiques> 
  <intervalMostreig>0:0:5</intervalMostreig> 
  <FEELING>2</FEELING> 
  <altitud> 
   <minima>-15</minima> 
   <maxima>25</maxima> 
   <ascendent> 
    <temps>00:00:15</temps> 
    <distancia>125.5</distancia> 
   </ascendent> 
   <descendent> 
    <temps>00:20:15</temps> 
    <distancia>32.65</distancia> 
   </descendent> 
   <pla> 
    <temps>00:23:34</temps> 
    <distancia>55.5</distancia> 
   </pla> 
  </altitud> 
  <velocitatLog> 
   <minima>5</minima> 
   <maxima>3.5</maxima> 
   <mitja>4.1</mitja> 
  </velocitatLog> 
  <distancia>42.182</distancia> 
  <frequenciaCardiacaLog> 
   <maxima>126</maxima> 
   <minima>60</minima> 
   <mitjana>125</mitjana> 
   <PEAKEPOC>139.429</PEAKEPOC> 
   <IntervalsLog> 
    <intervalLog> 
     <id>1</id> 
     <tempsSotaInterval>00:00:15</tempsSotaInterval> 
     <tempsInterval>00:00:15</tempsInterval> 
     <tempsSobreInterval>00:00:15</tempsSobreInterval> 
    </intervalLog> 
    <intervalLog> 
     <id>2</id> 
     <tempsSotaInterval>00:00:15</tempsSotaInterval> 
     <tempsInterval>00:00:15</tempsInterval> 
     <tempsSobreInterval>00:00:15</tempsSobreInterval> 
    </intervalLog> 
   </IntervalsLog> 
  </frequenciaCardiacaLog> 
  <kilocalories>100</kilocalories> 
  <voltes> 
   <dadesVolta> 
    <Id>1</Id> 
    <tempsIniciVolta>12:33:00</tempsIniciVolta> 
    <tempsParcialVolta>0:15:0</tempsParcialVolta> 
    <lapType>1</lapType> 
    <notes>"log stopped"</notes> 
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    <altitudVolta> 
     <minima>-15</minima> 
     <maxima>25</maxima> 
     <ascendentVolta> 
      <temps>00:00:15</temps> 
      <distancia>125.5</distancia> 
     </ascendentVolta> 
     <descendentVolta> 
      <temps>00:00:15</temps> 
      <distancia>12.5</distancia> 
     </descendentVolta> 
     <plaVolta> 
      <temps>00:00:15</temps> 
      <distancia>12.5</distancia> 
     </plaVolta> 
    </altitudVolta> 
    <velocitatVolta> 
     <minima>5</minima> 
     <maxima>3.5</maxima> 
     <mitja>4.1</mitja> 
    </velocitatVolta> 
    <distancia>42.182</distancia> 
    <frequenciaCardiaca> 
     <maxima>126</maxima> 
     <minima>60</minima> 
     <mitjana>125</mitjana> 
     <PEAKEPOC>139.429</PEAKEPOC> 
     <Intervals> 
      <interval> 
       <id>1</id> 
      <tempsSotaInterval> 

00:00:15</tempsSotaInterval> 
      <tempsInterval> 

00:00:15</tempsInterval> 
      <tempsSobreInterval> 

00:00:15</tempsSobreInterval> 
      </interval> 
      <interval> 
       <id>2</id> 
       <tempsSotaInterval> 

00:00:15</tempsSotaInterval> 
       <tempsInterval> 

00:00:15</tempsInterval> 
       <tempsSobreInterval> 

00:00:15</tempsSobreInterval> 
      </interval> 
     </Intervals> 
    </frequenciaCardiaca> 
    <kilocalories>50</kilocalories> 
   </dadesVolta> 
  </voltes> 
 </dadesEntrenament> 
 <dadesEntrenamentHR> 
  <dada> 
   <alcada>0</alcada> 
   <epoc>0.456</epoc> 
   <fc>114</fc> 
   <peapok>0.456</peapok> 
   <rr>26</rr> 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

143143143143    

   <ventilacio>49.361</ventilacio> 
   <VO2>20.172</VO2> 
   <energia>7.072</energia> 
   <RR>3.4</RR> 
   <distancia>0</distancia> 
   <velocitat>0</velocitat> 
   <dadesBTT> 
    <cadencia>12</cadencia> 
    <forcaPedaleig> 
     <dreta>43</dreta> 
     <esq>23</esq> 
    </forcaPedaleig> 
   </dadesBTT> 
  </dada> 
  <dada> 
   <alcada>0</alcada> 
   <epoc>0.456</epoc> 
   <fc>114</fc> 
   <peapok>0.456</peapok> 
   <rr>26</rr> 
   <ventilacio>49.361</ventilacio> 
   <VO2>20.172</VO2> 
   <energia>7.072</energia> 
   <RR>3.4</RR> 
   <distancia>0</distancia> 
   <velocitat>0</velocitat> 
   <dadesBTT> 
    <cadencia>12</cadencia> 
    <forcaPedaleig> 
     <dreta>43</dreta> 
     <esq>23</esq> 
    </forcaPedaleig> 
   </dadesBTT> 
  </dada> 
 </dadesEntrenamentHR> 
</entrenament> 
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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. 

 

 

 

Figura Figura Figura Figura 15151515: Diagrama de seqüència “Crear Usuari” 
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Figura 1Figura 1Figura 1Figura 16666: Diagrama de seqüència “Modificar usuari” 

 

 

 

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 17777: Diagrama de seqüència “Eliminar usuari” 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

146146146146    

 

 

 

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 18888: Diagrama de seqüència “Crear log manual” 

 

 

 

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 19999: Diagrama de seqüència “Crear log extern” 
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Figura Figura Figura Figura 22220000: Diagrama de seqüència “Guardar dades log” 
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Figura Figura Figura Figura 21212121: Diagrama de seqüència “Modificar log manual” 

 

 

 

Figura Figura Figura Figura 22222222: Diagrama de seqüència “GetLog” 
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Figura Figura Figura Figura 23232323: Diagrama de seqüència “Modificar log extern” 

 

 

 

Figura Figura Figura Figura 24242424: Diagrama de seqüència “Eliminar log” 
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Figura Figura Figura Figura 25252525: Diagrama de seqüència “Crear marca” 

 
 

 

Figura Figura Figura Figura 26262626: Diagrama de seqüència “Modificar marca” 
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Figura Figura Figura Figura 27272727: Diagrama de seqüència “Eliminar marca” 

 

 

 

Figura Figura Figura Figura 28282828: Diagrama de seqüència “Exportar log a XML” 
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Figura Figura Figura Figura 29292929: Diagrama de seqüència “Reanàlisi log” 
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Figura Figura Figura Figura 33330000: Diagrama de seqüència “Reanàlisi log” 
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Figura Figura Figura Figura 31313131: Diagrama de seqüència “Split log” 
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Figura Figura Figura Figura 32323232: Diagrama de seqüència “Comparar logs” 

 

 

 

Figura Figura Figura Figura 33333333: Diagrama de seqüència “Crear agrupació temporal” 
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Figura Figura Figura Figura 34343434: Diagrama de seqüència “Eliminar agrupació temporal” 

 

 

 

Figura Figura Figura Figura 35353535: Diagrama de seqüència “Crear agrupació distància” 

 

 

 

Figura Figura Figura Figura 36363636: Diagrama de seqüència “Eliminar agrupació distància” 
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Figura Figura Figura Figura 37373737: Diagrama de seqüència “Crear pla” 

 

 

 

Figura Figura Figura Figura 38383838: Diagrama de seqüència “Modificar pla” 
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Figura 39Figura 39Figura 39Figura 39: Diagrama de seqüència “GetPla” 
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Figura Figura Figura Figura 44440000: Diagrama de seqüència “Eliminar pla” 
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Figura Figura Figura Figura 41414141: Diagrama de seqüència “Transportar pla a calendari” 

 

 

 

Figura Figura Figura Figura 42424242: Diagrama de seqüència “Associar log a pla” 
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Figura Figura Figura Figura 43434343: Diagrama de seqüència “Associar log a pla” 

 

 

Figura Figura Figura Figura 44444444: Diagrama de seqüència “Eliminar assignació de log a pla” 

 

 

 

FFFFigura igura igura igura 45454545: Diagrama de seqüència “Crear programa d’entrenament” 
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Figura Figura Figura Figura 46464646: Diagrama de seqüència “Eliminar programa d’entrenament” 

 

 

Figura Figura Figura Figura 47474747: Diagrama de seqüència “Crear pla programa” 
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Figura Figura Figura Figura 48484848: Diagrama de seqüència “GetProgramaEntrenament” 
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Figura Figura Figura Figura 49494949: Diagrama de seqüència “Modificar pla programa” 

 

 

 

Figura Figura Figura Figura 55550000: Diagrama de seqüència “Eliminar pla programa” 

 



Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un Sistema per la gestió de les dades d’un atletaatletaatletaatleta    

165165165165    

 

 

Figura Figura Figura Figura 51515151: Diagrama de seqüència “Transportar programa d’entrenament a calendari” 

 

 

 

Figura Figura Figura Figura 52525252: Diagrama de seqüència “Exportar programa d’entrenament a XML” 
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Figura Figura Figura Figura 53535353: Diagrama de seqüència “Afegir atleta” 

 

 

 

Figura Figura Figura Figura 54545454: Diagrama de seqüència “Eliminar atleta” 
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Llenguatge de programacióLlenguatge de programacióLlenguatge de programacióLlenguatge de programació    
 

A continuació es detallarà el llenguatge de programació a usar per la construcció 

del sistema. Per determinar quin és el millor llenguatge de programació s’han de 

conèixer primer les necessitats del nostre sistema. 

Per una banda el nostre sistema té un gran component gràfic, per la qual cosa serà 

interessant un llenguatge de programació que ofereixi un bon rendiment en aquest 

aspecte. També és interessant que els càlculs a realitzar siguin el màxim ràpids 

possible per tal així de disminuir el temps d’espera per part de l’usuari. Així mateix 

la rapidesa també és necessària per la posterior integració del sistema amb el 

simulador. 

Per altra banda també cal destacar la importància del component web del 

programa, per tal de permetre la interactuació entre diferents usuaris per compartir 

les dades.  

Finalment seria desitjable que el sistema no depengués d’una plataforma concreta, 

és a dir, que aquest pugui ser usat tant en Windows, Linux o Mac. 

Coneguts els factors anteriors, a la taula de la pàgina següent es podrà veure una 

petita comparativa-resum dels tres llenguatges de programació més comuns del 

mercat. 

Decisions de codificacióDecisions de codificacióDecisions de codificacióDecisions de codificació  
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    C++C++C++C++ JavaJavaJavaJava    C#C#C#C#    

Orientació a objectes Sí Sí Sí 

Herència Mútiple Simple Simple 

Polimorfisme Sí Sí Sí 

Serveis Web Sí7 Sí Sí 

Gestió de memòria 
dinàmica 

Sí Sí Sí 

Gestió de threads Sí Sí Sí 

Rendiment 1 3 2 

Lliure distribució Sí Sí Sí, amb 
projecte Mono 

Multi-plataforma No8 Sí Sí 

Dificulatat9 1 2 3 

 

En base dels resultats detallats a la taula anterior i, donat que l’aspecte més 

important a aconseguir és el rendiment, s’usarà com a llenguatge de programació 

el C++, aquest ens permetrà assolir alt rendiment, així com també altres aspectes 

desitjables en el sistema com la interactuació amb la web. 

Per altra banda, entre les diferents opcions disponibles al mercat s’ha escollit com a 

sistema gestor de bases de dades MySQL. Aquest dóna suport a les principals 

funcionalitats d’una base de dades relacional i, a més a més, és de lliure distribució, 

la qual cosa dóna un valor afegit en quant el cost del projecte. Així mateix, al ser 

OpenSource permet estandaritzar la base de dades, és a dir, que les dades puguin 

ser accessibles des de més llocs per més persones. 

                                                 
7 Es poden aconseguir servies web de forma no tant directa com C# o Java. 
8 Si es treballa amb c++ estàndard, amb una simple compilació és possible executar el 
programa en diferents plataformes.. 
9 Nivell de dificultat indicat des de menys dificultat (1) a més dificultat (3) 
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Durant el desenvolupament del sistema s’han fet proves exhaustives sobre el 

correcte funcionament de cada una de les parts d’aquest. Al treballar amb el 

llenguatge de programació C++ que es basa per ser orientat a objectes i modular i 

amb el patró arquitectònic de arquitectura en tres capes, a sigut relativament senzill 

fer proves sobre l’aplicació.  

Per aquest motiu, en el desenvolupament de cada una de les classes s’ha seguit 

una metodologia similar: s’ha desenvolupat la classe a implementar, durant el 

desenvolupament d’aquesta s’han realitzat petits jocs de proves per provar el 

funcionament de cada una de les seves funcionalitats, els missatges d’error, etc. 

Posteriorment s’han realitzat jocs de proves més exhaustius per provar el correcte 

funcionament de cada una de les capes i finalment, un cop implementat tot el 

projecte, s’han realitzat proves a tota l’aplicació per provar el funcionament 

d’aquesta en general, el seu rendiment, etc. 

Proves al sistemaProves al sistemaProves al sistemaProves al sistema  
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Planificació inicialPlanificació inicialPlanificació inicialPlanificació inicial    
 

A continuació es pot observar la planificació inicial del projecte: 

 

 

 

Figura 5Figura 5Figura 5Figura 55555: Planificació inicial 
 

S’ha de tenir en compte que la jornada laboral és de 6 hores diàries, per tant, 

realitzant el còmput de les hores amb les precedències esmentades a l’anterior 

figura, el temps estimat del projecte és de 140 dies x 6 hores/dia = 840 hores. 

Planificació del projectePlanificació del projectePlanificació del projectePlanificació del projecte  
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Planificació finalPlanificació finalPlanificació finalPlanificació final    
 

La planificació una vegada desenvolupat tot el projecte és la que es detalla a 

continuació: 

 

 

 

Figura 5Figura 5Figura 5Figura 56666: Planificació final 

 

Per tant, el nombre total d’hores empleades pel desenvolupament del projecte és 

de: 146 dies x 6 hores/dia = 876 hores. 

L’anterior planificació mostra com s’han produït desviacions significatives en la 

programació de cada una de les capes. Aquestes desviacions es deuen a les 

dificultats trobades en el desenvolupament de la capa de presentació. La durada 

global de programació, però, s’ha mantingut gràcies a la facilitat que ofereix la 

llibreria mysql++ per la implementació de la capa de gestió de dades, que ha reduït 

el temps en la programació d’aquesta.  

Per altra banda, s’ha reduït el temps de proves gràcies a la utilització de 

l’arquitectura en tres capes que ha permès la prova de cada una de les capes per 

separat i que, per tant, les posteriors proves es realitzessin amb èxit. 
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A continuació es detallarà el cost total del projecte, que el comprenen el cost del 

desenvolupament d’aquest i el cost del software necessari per poder-lo 

desenvolupar. 

 

Cost de desenvolupamentCost de desenvolupamentCost de desenvolupamentCost de desenvolupament    
 

Tasca Durada Recurs Taxa Cost etapa 

Estudi dels productes existents 5 dies x 6h  Analista 32€/h 960€

Elaboració del document XML 8 dies x 6h Analista 32€/h 1.536 €

Generació dels requeirments 13 dies x 6h Analista 32€/h 2.496 €

Especificació 24 dies x 6h Analista 32€/h 4.608 €

Disseny 12 dies x 6h Analista 32€/h 2.304 €

Implementació 56 dies x 6h Programador 22€/h 7.392 €

Proves 8 dies x 6h Programador 22€/h 1.056 €

Documentació+Presentació 20 dies x 6h Programador 22€/h 2.640 €

 

Cost del softwareCost del softwareCost del softwareCost del software    
 

Implementació Visual Sutdio.net 1.195 €

Sistema gestor de BD MySQL 0 €

Documentació Microsoft Office 445 €

 

El cost total del projecte és, per tant de 24.632 € 

Cost del projecteCost del projecteCost del projecteCost del projecte  
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Es pot concloure que els objectius marcats per aquest projecte s'han assolit amb 

èxit: 

•  S'ha dissenyat l'estructura d'un fitxer XML per la transmissió de les dades 

entre el pulsòmetre i l'aplicació. Aquest fitxer ens assegura la independència 

entre pulsòmetres de diferents corporacions i la possibilitat de compartir 

informació amb un mateix format entre varis aletes/entrenadors.  

•  S'ha dissenyat i creat una estructuració de les dades per poder ser 

emmagatzemades de forma permanent a disc. 

•  S'ha creat una aplicació que permet carregar les dades del fitxer XML, 

visualitzar aquestes dades, emmagatzemar-les, realitzar-ne gràfics i altres 

funcionalitats detallades als anteriors apartats. 

 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
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L’aplicació que s’ha construït conté l’entorn de visualització i l’estructuració de les 

dades, però és només un puntal. En un futur s’espera poder ampliar el projecte per 

tal que pugui realitzar càlculs estadístics més complexes i avaluar-ne així el 

rendiment. En són un exemple la realització de regressions lineals sobre les dades 

per saber com evoluciona l’entrenament d’un atleta, el càlcul de desviacions, etc. 

Per altra banda, s’intentarà fer del document XML, modificant-lo si s’escau, un 

estàndard de transmissió de dades entre pulsòmetres i PC’s. Existeixen al mercat 

altres estàndards per diferents funcionalitats com X3D (un estàndard pels gràfics en 

3D) o GML (estàndard pel modelatge, transport i emmagatzematge de la informació 

cartogràfica). 

Finalment, cal comentar que existeix un altre projecte que a partir de les dades 

emmagatzemades per aquesta aplicació, fa una simulació mostrant virtualment 

com realitza l’entrenament l’atleta. La idea futura és integrar ambdós entorns i fer 

amb els dos una eina de gran potencial per a esportistes.    

Per tant, aquest projecte només és una petita peça del que podrà ser una aplicació 

de gran dimensions i ressò en el món de l’esport.    

Futur de la plataformaFutur de la plataformaFutur de la plataformaFutur de la plataforma  
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