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Resum 

 
L'objectiu d'aquest treball de fi de carrera és el disseny i implementació  d’un 
portal per  la gestió d’aplicacions mòbils accessibles. 
 
Per a dur a terme aquest projecte calen els següents coneixements previs de 
les tecnologies de programació: PHP, HTML, CSS, MySQL i WordPress. 
 
Aquesta documentació està desglossada en 8 capítols: 
 
Al 1r capítol s’explica la definició general del projecte, la motivació, els 
lliuraments i una mica per s’obre, les tecnologies emprades. 
 
Al 2n capítol es descriuen detalladament les tecnologies utilitzades per al 
desenvolupament del projecte. 
 
Al 3r capítol es detallen en profunditat totes les funcionalitats i requisits de 
l’aplicació. 
 
Al 4t capítol es mostren les tasques fetes mitjançant el diagrama de Gantt. 
 
Al 5é capítol es detallen les especificacions. 
 
Al 6é capítol es mostra un cas pràctic de la utilització del portal. 
 
Els dos últims capítols estan dedicats a les valoracions personals i la 
bibliografia. 
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Overview 
 

 
The aim of this work is  the design and implementation of a management portal 
accessible mobile applications 
 
To carry out this project needed prior knowledge the following programming 
technologies: PHP, HTML, CSS, MySQL and WordPress. 
 
This documentation is broken down into 8 chapters: 
 
The 1st chapter explains the overall project definition, motivation, deliveries 
and slightly opens the technologies used. 
 
The 2n chapter describes in detail the technologies used to develop the 
project. 
 
The 3rd chapter describes in detail all the features and application 
requirements. 
 
At 4th chapter lists the tasks done by Gantt chart. 
 
The 5th chapter details the specifications. 
 
At 6th chapter shows a case study of the use of the portal. 
 
The last two chapters are devoted to personal ratings and the bibliography. 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
L'auge del món de les aplicacions mòbils, la seva ràpida expansió i les seves 
enormes possibilitats de futur són del tot indiscutibles.  
 
Avui ja ningú discuteix la revolució que les anomenades 'apps' han suposat per 
a la vida de les persones que treballen, estudien, es diverteixen i es relacionen, 
amb el suport de les noves tecnologies mòbils de la comunicació i la 
informació, fins al punt que clarament s'albira un futur en el qual aquesta 
modalitat d'aplicacions i xarxes desbancarà el format web tradicional, així com 
els ordinadors personals i altres dispositius informàtics convencionals.  
 
Però com en tota revolució tecnològica, es plantegen reptes molt importants de 
cara a aconseguir un accés i gaudi igualitari de tota la ciutadania en els nous 
recursos. Però, ja que la participació, la interactivitat, la transversalitat i 
l'eficiència són alguns dels valors clau representats per les noves aplicacions, 
cal procurar que el desenvolupament d'aquestes no comporti una exclusió de 
certs col·lectius, alguns dels quals podrien beneficiar-se molt significativament 
de les possibilitats obertes per les aplicacions i les xarxes mòbils.  
 
El desenvolupament i l'extensió de les aplicacions mòbils no pot realitzar-se 
d'esquena a col·lectius que, com les persones amb diversitat funcional, no 
només tenen dret a utilitzar aquests recursos en igualtat d'oportunitats, sinó 
que a més podrien trobar en ells respostes específiques a necessitats 
concretes d'accessibilitat. Això significa que, d'una banda, els propis 
dissenyadors i desenvolupadors informàtics han de treballar tenint en compte la 
diversitat funcional de la població i proposar productes que, en la mesura del 
possible, s'ajustin al major nombre de possible de perfils de persones usuàries.  
Però també significa -i esdevé l'objecte de la present proposta-, que els usuaris 
i usuàries han de disposar d'una informació accessible, comprensible i útil 
sobre les característiques de les 'apps' quant a la seva accessibilitat, això és, 
quant a la seva disposició a ser usades per persones amb discapacitat en 
igualtat de condicions que la resta de la població. 
 
Aquest projecte ha pogut veure la llum gràcies a la col·laboració de La 
Fundació Desenvolupament Comunitari (FDC), des de on va sorgir la idea de 
crear un portal de fàcil accés que fes les funcions d’una base de dades on es 
poguessin recollir aplicacions accessibles, per tal de satisfer les necessitats 
d’usuaris amb discapacitats. 
 
La Fundació Desenvolupament Comunitari (FDC),  és una entitat d'economia 
social i solidària creada l'any 1993 que treballa en la recerca i experimentació 
d'eines de transformació social a través del diàleg. 
Amb un equip transdiciplinar, acompanyen a professionals de l'àmbit públic i 
privat, polítics, organitzacions de base, ciutadania no organitzada i altres 
agents socials al territori, en el treball comú, en la gestió del conflicte i en el 
foment de la convivència. 
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La tasca de la FDC es desenvolupa tant a escala local, com nacional, així com 
en la cooperació internacional.  
 
 
 
 

CAPÍTOL 1. DEFINICIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

1.1. Motivació i objectius de l’aplicació 

 
Per tot l'anterior, conjuntament amb La Fundació Desenvolupament Comunitari 
(FDC), proposem un projecte per desenvolupar una base de dades que reculli 
informació sobre les característiques i graus d'accessibilitat de les 'apps' 
mòbils.  
 
Aquesta base de dades tindria les següents característiques: 
 
• Recollir informació sobre les principals 'apps' mòbils atenent a criteris 
establerts de selecció (volum de venda, sector o àmbit de la 'app', dirigida a 
persones amb discapacitat, etc.). 
 
• Oferir informació actualitzada, tant quant a les 'apps' més recents del mercat 
com quant a la informació sobre la seva accessibilitat. 
 
• Oferir una valoració de l'accessibilitat de les 'apps' que sigui clara i 
comprensible, ordenada i estructurada segons indicadors d'avaluació senzills i 
concrets. 
 
• Atendre a les necessitats d'accessibilitat de tots els col·lectius de persones 
amb discapacitat.  
 
• Oferir un portal accessible per ell mateix.  
 
• Oferir una valoració de l'accessibilitat Objectivable, seguint criteris comuns i 
contrastables, més enllà que la base de dades pugui incloure la interactivitat 
amb opinions per part dels usuaris. 
 
• Permetre la participació i la compilació de dades per part de les pròpies 
persones amb discapacitat usuàries de les 'apps'. 
 
• Estar disponible on-line, en totes les llengües de l'Estat Español, per a totes 
les persones, i en un format accessible. 
 
• Oferir un sistema de valoració de l'accessibilitat que pugui ser incorporat als 
mercats de 'apps' de les companyies més importants (per exemple: 
GooglePlay). 
 
• Celebrar un premi anual a les millors 'apps' accessibles. 
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Com a prova pilot proposem la creació d'un primer portal experimental i el seu 
funcionament durant un any.  
 
En una segona fase, es contemplaria la millora del portal i la seva 
automatització, així com la seva internacionalització. En totes les seves fases 
aquest projecte es desenvoluparà amb la participació de les entitats 
representatives del sector de les persones amb discapacitat. 
 
 

1.2. Lliuraments previstos 

 
Els lliuraments previstos en aquest Projecte son els següents: 
El Producte, que consisteix en el desenvolupament del portal web, i la base de 
dades on s’inclouen les aplicacions. 
 
La Memòria, que és el document que sintetitza el treball realitzat i mostrarà que 
s’han assolit els objectius proposats. Incorporarà tota la informació rellevant per 
comprendre el problema plantejat, la metodologia utilitzada per la seva 
resolució i detallarà la solució elaborada. 
 
La Presentació, que farà un resum de forma clara del treball realitzat i els 
resultats obtinguts. 
 
 

1.3. Recursos i infraestructura 

 
En aquest apartat es detallen els recursos necessaris per portar a bon termini 
el projecte. 
 

1.3.1. Hardware 

 
En aquest projecte es faran servir dos ordinadors, un que farà la funció de 
servidor (proporcionat per la UPC), i l’altre serà des de on es desenvolupi el 
projecte. 
 

1.3.2. Software 

 
En aquest projecte s’utilitzaran els següents sistemes i aplicacions per al 
desenvolupament del portal: 
 

 Per al desenvolupament de PHP es farà servir Macromedia 
Dreamweaver. 
 

 Per al desenvolupament del portal utilitzarem WordPress. 
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Per a la elaboració de tots els documents d’aquest projecte es faran servir les 
aplicacions del paquet integrat Microsoft Office en les seves versions 2007. 
La planificació i seguiment del projecte es portarà fent servir Microsoft Project 
2010. 
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CAPÍTOL 2. TECNOLOGIES UTILITZADES 

2.1. Elecció de les tecnologies emprades  

 

2.1.1. Elecció del gestor de continguts 

 
A l’hora de plantejar el disseny del portal, va sorgir el dubte sobre quin era el 
gestor de continguts que resultaria més convenient, no solament per facilitar la 
seva tasca, sinó per complir amb les metes del projecte.  
Inicialment es va optar per Joomla, però a l’hora de començar amb la seva 
implantació va donar molts problemes, així que es va optar per fer la 
implementació en WordPress. Es va arribar a aquesta conclusió perquè 
WordPress compleix una sèrie de característiques, que en comparació amb 
Joomla, WordPress, resultava molt més interessant per al desenvolupament del 
portal.  
Algunes  d’aquestes característiques són: 

- Facilitat d’ús per part de l’usuari. WordPress presenta una gran 

avantatge sobre Joomla, i es que WordPress és molt més senzill. 

- Facilitat de programació per part de Webmasters inexperts. 

- Complements i temes gratuïts. 

Aquestes són algunes de les característiques que van portar a prendre la 
decisió d’escollir WordPress com a CMS. 
 

2.1.2. ¿Per que utilitzar una base de dades? 

 
La utilització d'una base de dades per a la realització d’aquest projecte és 
bàsica, ja que la funció primordial del portal ‘AppTes’ és “emmagatzemar’’ 
aplicacions, per què els usuaris puguin trobar el que necessiten. 
La base de dades permet recuperar, ordenar i analitzar totes les dades 
guardades, i això comporta que l'entrada de dades sigui més eficaç i precisa. 
 

2.1.3.   Llenguatges de programació emprats 

 
El llenguatge de programació que utilitza WorPress és PHP, aquest llenguatge 
està orientat al desenvolupament d’aplicacions web dinàmiques amb accés 
a informació emmagatzemada en una base de dades, en aquest cas, la base 
de dades ‘AppTes’ on es guarden les aplicacions. 
 
El codi escrit en PHP és invisible al navegador web i al client, ja que és el 
servidor el que s’encarrega d’executar el codi i enviar el resultat HTML al 
navegador. Això fa que la programació PHP sigui segura i confiable. 
Té una gran capacitat de connexió amb la majoria dels motors 
de BBDD que s’utilitzen en l’actualitat, destaca MySQL ( és l’utilitza’t per 
al desenvolupament d’aquest projecte) i PostgradeSQL. 
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El llenguatge on es descriu la part visual del portal, és CSS.  
Les fulles d'estil en cascada (CSS), són una eina fantàstica per afegir 
presentació als llocs web. Poden estalviar-te molt temps i et permetran 
dissenyar llocs web d'una manera totalment nova. CSS és imprescindible per 
tots aquells que treballin en el camp del disseny web, ja que modificant el CSS 
pots canviar totalment l’aparença visual d’un lloc web. 
 
 

2.2. Bases de dades 

 

2.2.1. Què és una base de dades? 

 
Una base de dades és un “magatzem” que ens permet guardar grans quantitats 
d'informació de forma organitzada, perquè després puguem trobar i utilitzar 
fàcilment. 
 
Des del punt de vista informàtic, la base de dades és un sistema format per un 
conjunt de dades emmagatzemades en discos, que permeten l'accés directe a 
ells i un conjunt de programes que manipulin aquest conjunt de dades. 
 
Cada base de dades es compon d'una o més taules que guarda un conjunt de 
dades. Cada taula té una o més columnes i files. Les columnes guarden una 
part de la informació sobre cada element que vulguem guardar en la taula, 
cada fila de la taula conforma un registre. 
 
 
Entre les principals característiques dels sistemes de base de dades podem 
esmentar: 
 
• Independència lògica i física de les dades. 
 
• Redundància mínima. 
 
• Accés concurrent per part de múltiples usuaris. 
 
• Integritat de les dades. 
 
• Consultes complexes optimitzades. 
 
• Seguretat d'accés i auditoria. 
 
• Respatller i recuperació. 
 
• Accés a través de llenguatges de programació estàndard. 
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2.2.2. Avantatges i inconvenients 

 
Avantatges 
 

 Control sobre la redundància de dades 
Els sistemes de fitxers emmagatzemen diverses còpies de les mateixes dades 
en fitxers diferents. 
 Això fa que es malgasti espai d'emmagatzematge, a més de provocar la falta 
de consistència de dades.  
En els sistemes de bases de dades tots aquests fitxers estan integrats, per la 
qual cosa no s'emmagatzemen diverses còpies de les mateixes dades. No 
obstant això, en una base de dades no es pot eliminar la redundància 
completament, ja que en ocasions és necessària per modelar les relacions 
entre les dades. 
 

 Consistència de dades 
Eliminant o controlant les redundàncies de dades es redueix en gran manera el 
risc que hi hagi inconsistències.  
Si una dada està emmagatzemada una sola vegada, qualsevol actualització 
s'ha de realitzar només una vegada, i està disponible per tots els usuaris 
immediatament. Si una dada està duplicada i el sistema coneix aquesta 
redundància, el propi sistema pot encarregar-se de garantir que totes les còpies 
es mantenen consistents.  
 

 Compartició de dades 
En els sistemes de fitxers, els fitxers pertanyen a les persones o als 
departaments que els utilitzen. Però en els sistemes de bases de dades, la 
base de dades pertany a l'empresa i pot ser compartida per tots els usuaris 
que estiguin autoritzats.  
 

 Manteniment d'estàndards 
Gràcies a la integració és més fàcil respectar els estàndards necessaris, tant 
els establerts a nivell de l'empresa com els nacionals i internacionals. Aquests 
estàndards poden establir-se sobre el format de les dades para  facilitar el seu 
intercanvi, poden ser estàndards de documentació, procediments 
d'actualització i també regles d'accés. 
 

 Millora en la seguretat 
La seguretat de la base de dades és la protecció de la base de dades enfront 
d'usuaris no autoritzats. Sense unes bones mesures de seguretat, la integració 
de dades en els sistemes de bases de dades fa que aquests siguin més 
vulnerables que en els sistemes de fitxers.  
 

 Millora en el manteniment 
En els sistemes de fitxers, les descripcions de les dades es troben immerses 
als programes d'aplicació que els manegen.  
Això fa que els programes siguin dependents de les dades, de manera que un 
canvi en la seva estructura, o un canvi en la manera en què s'emmagatzema en 
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disc, requereix canvis importants als programes les dades dels quals es veuen 
afectats.  
No obstant això, els Sistemes de Gestió de Base de dades separen les 
descripcions de les dades de les aplicacions. Això és el que es coneix com  
independència de dades, gràcies a la qual se simplifica el manteniment de les 
aplicacions que accedeixen a la base de dades. 
 
Inconvenients 
 

 Complexitat  
Els sistemes de gestió bases de dades són conjunts de programes que poden 
arribar a ser complexos amb una gran funcionalitat. Cal comprendre molt bé 
aquesta funcionalitat per poder realitzar un bon ús d'ells. 
 

 Cost de l'equipament addicional 
Tant el sistema de gestió de bases de, com la pròpia base de dades, poden fer 
que sigui necessari adquirir més espai de emmagatzematge. A més, per 
aconseguir les prestacions desitjades, és possible que sigui necessari adquirir 
una màquina més gran o una màquina que es dediqui solament al sistema de 
gestió de bases de dades. Tot això farà que la implantació d'un sistema 
de bases de dades sigui més cara. 
 

 Vulnerable a les fallades 
El fet que tot estigui centralitzat en el sistema de gestió de bases de dades fa 
que el sistema sigui més vulnerable davant les fallades que puguin produir-se. 
És per això que han de tenir-se còpies de seguretat (Backup). 
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2.2.3. Aplicació de les BBDD al treball de fi de carrera 

 
En aquest TFC tindrem una base de dades on s’emmagatzemarà tot el que 
publiquem al portal. La base de dades es dirà AppTes (figura 2.1). 
A continuació es mostra la BBDD amb les diferents publicacions del portal. 
 
 
 

 
 
 
   Fig. 2.1 Estructura de la BBDD ‘’apptes’ 
   
  

2.3. PHP i CSS 

 

2.3.1. Definició d’aquestes tecnologies 

 
¿Què és PHP? 
 
PHP és l'acrònim de Hipertext Preprocesor. És un llenguatge de programació 
del costat del servidor, gratuït i independent de plataforma, ràpid, amb una gran 
llibreria de funcions i molta documentació. 
 
Un llenguatge del costat del servidor és aquell que s'executa en el servidor 
web, just abans que s'enviï la pàgina a través d'Internet al client. Les pàgines 
que s'executen en el servidor poden realitzar accessos a bases de dades, 
connexions en xarxa, i altres tasques per crear la pàgina final que veurà el 
client. El client solament rep una pàgina amb el codi HTML resultant de 
l'execució de la PHP. Com la pàgina resultant conté únicament codi HTML, és 
compatible amb tots els navegadors.  
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  Fig. 2.2 Esquema del funcionament de les pàgines PHP 
 
Una vegada que ja coneixem el concepte de llenguatge de programació de 
scripts del costat del servidor podem parlar de PHP.  
 
PHP s'escriu dins del codi HTML, la qual cosa ho fa realment fàcil d'utilitzar. 
Aquest llenguatge de programació està preparat per realitzar molts tipus 
d'aplicacions web gràcies a l'extensa llibreria de funcions amb la qual està 
dotat. La llibreria de funcions cobreix des de càlculs matemàtics complexos fins 
a tractament de connexions de xarxa, per posar dos exemples. 
Algunes de les més importants capacitats de PHP són: compatibilitat amb les 
bases de dades més comunes, com MySQL, mSQL, Oracle, Informix, i ODBC, 
per exemple. Inclou funcions per a l'enviament de correu electrònic, pujada 
d'arxius, crear dinàmicament en el servidor imatges en format GIF, fins i tot 
animades i una llista interminable d'utilitats addicionals. 
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¿Què és CSS? 
 
CSS són les sigles de Cascading Style Sheets - Fulles d'Estil en Cascada - que 
és un llenguatge que descriu la presentació dels documents estructurats en 
fulles d'estil per a diferents mètodes d'interpretació, és a dir, descriu com es 
mostrarà un document en pantalla, per impressora, per veu (quan la informació 
és pronunciada a través d'un dispositiu de lectura) o en dispositius tàctils 
basats en Braille. 
 
CSS és una especificació desenvolupada pel W3C (World Wide Web 
Consortium) per permetre la separació dels continguts dels documents escrits 
en HTML, XML, XHTML, SVG, oXUL de la presentació del document amb les 
fulles d'estil, incloent elements tals com els colors, fons, marges, vores, tipus de 
lletra..., modificant l'aparença d'una pàgina web d'una forma més senzilla, 
permetent als desenvolupadors controlar l'estil i format dels seus documents. 
 
El llenguatge CSS es basa en una sèrie de regles que regeixen l'estil dels 
elements en els documents estructurats, i que formen la sintaxi de les fulles 
d'estil. Cada regla consisteix en un selector i una declaració, aquesta última va 
entre claudàtors i consisteix en una propietat o atribut, i un valor separats per 
dos punts. 
 
 

 
 
       Fig. 2.3 Exemple codi CSS 
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2.3.2. Aplicació d’aquestes tecnologies al treball de fi de carrera 

 
L’aplicació de la tecnologia PHP, ha estat per al desenvolupament dels scripts 
del portal. 
I les fulles d’estil CSS es on s’han definit l’estil i aparença del portal web.  
 

2.4. CMS: WordPress 

 

2.4.1. Què és WordPress? 

 
WordPress és un sistema de gestió de continguts prefabricat que permet la 
instal·lació ràpida d'un blog si comptem amb certs elements bàsics en el nostre 
proveïdor de hosting. 
 
Què necessito per instal·lar WordPress? 
En principi coneixements molt elementals de tecnologies relacionades a la web, 
ja que el sistema porta una manera d'instal·lació que facilita molt les coses. 
Requereix servidor web amb suport per a tecnologia PHP i base de dades 
MySQL.  
 
Algunes característiques de WordPress: 
Fàcil instal·lació, actualització i personalització amb àmplia documentació i 
manuals en espanyol. A més existeixen diverses comunitats on es pot obtenir 
ajuda i assistència. No es requereix de grans coneixements en PHP i MySQL 
per a la seva instal·lació i posterior desenvolupament. 
 
Segueix les recomanacions del W3C i és open source (és un programari de 
llicència lliure al que se li pot modificar el seu codi). 
 
Separa el contingut i el disseny en HTML i CSS el que permet modificar d'una 
manera senzilla l'estil del lloc. 
 
Suporta plugins i creació de pàgines estàtiques a través de la base de dades. 
Utilitza pàgines dinàmiques i estàtiques. 
 
Posseeix eines de comunicació entre Blogs.  
 
Permet classificar els articles en categories i subcategories, així com la inclusió 
de comentaris. 
 
Suporta permalinks (enllaços permanents i fàcils de recordar) mitjançant 
mod_rewrite. Aquesta tècnica ajuda al posicionament dels teus continguts. 
 
És possible la publicació mitjançant e-mail. 
 
Suporta tres estats per un post: Publicat, Esborrany i Privat. 
Permet pujar imatges i inserir-les o enllaçar-les en els posts. 
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Permet registrar usuaris, donant-los diferents nivells d'administració. 
 
Permet utilitzar plantilles elaborades i modificar-les. Hi ha una àmplia varietat 
per prendre de base. 
 
 

 
 
  Fig. 2.4 Logo WordPress 
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CAPÍTOL 3. REQUERIMENTS 

3.1.     Propòsit 

 
Els requeriments proporcionats per part del client han estat analitzats per a 
confeccionar una relació de tasques de cara al disseny i assegurar el 
compliment de tots els punts. 
 
Es va generar un model definit del que s’havia deduït que es demanava i es 
van efectuar una sèrie de reunions amb el client per analitzar la proposta i 
intentar modificar-la segons els nous requeriments.  
 
El propòsit d’aquesta Especificació de Requeriments es definir quins son els 
requeriments necessaris per a la creació i el bon funcionament del portal 
APPteS, objectiu d’aquest projecte. En principi aquest document està destinat 
als usuaris propietaris del producte, que seran en un principi els usuaris de la 
part d’administració.  
 

3.2.      Àmbit 

 
El producte de software que anem a descriure és un programa on es guardaran 
aplicacions mòbils accessibles classificades per discapacitat (visual, auditiva, 
física..). Amb ell es podrà realitzar funcions de consulta i descàrrega de les 
aplicacions. Els objectius són: 
 Recollir informació sobre les principals 'apps' mòbils atenent a  criteris 

establerts de selecció (volum de venda, sector o àmbit de la 'app', dirigida a 
persones amb discapacitat, etc.). 

  Oferir informació actualitzada, tant quant a les 'apps' més  recents del 
mercat com quant a la informació sobre la seva accessibilitat. 

  Oferir una valoració de l'accessibilitat de les 'apps' que sigui clara i  
comprensible, ordenada i estructurada segons indicadors d'avaluació  
senzills i concrets. 

 Atendre a les necessitats d'accessibilitat de tots els col·lectius de  
persones amb discapacitat.   

  Permetre la participació i la compilació de dades per part de les  
pròpies persones amb discapacitat usuàries de les 'apps'. 

 
Com que el propòsit del lloc web està orientat a proporcionar la informació i 
descàrrega d’aplicacions, classificades en els diferents tipus de discapacitats. 
En l’aplicació es diferencien dues parts: la pública (FrontOffice) i la privada 
(BackOffice). Les definicions són les següents: 
 
BackOffice: aplicació web creada per a la gestió i manteniment de les 
aplicacions, tant de les publicades, com  de les futures. És la part privada del 
lloc web, només d’ús exclusiu per a usuaris privilegiats amb les credencials 
designades per l’administrador del lloc web.  
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FrontOffice: portal del lloc web, és la part visible i accessible per a tothom.  
 

3.2.1.      Perspectiva del producte 

 
Es podrà accedir al portal des de qualsevol navegador web. Es necessitarà un 
servidor i accés a una connexió d’Internet per poder estar disponible en la 
xarxa.  
 

3.2.2.      Característiques del usuaris/perfils 

 
Per poder fer servir aquesta aplicació no es precís cap tipus de formació 
concreta. Si que es cert que l’usuari que tingui unes nocions mínimes sobre 
com fer servir un ordinador li resulti més fàcil familiaritzar-se amb aquesta.  
S’han creat menús que faciliten la seva interpretació de la forma més senzilla 
possible. 
 

3.2.3.       Funcions del producte 

 
Dintre del portal (en la part administradora) es poden destacar les següents 
funcions: 
 
•Administració o usuari amb privilegis  

 Donar d’alta una aplicació: es podran donar d’alta noves aplicacions  
amb la informació següent: títol, descripció, logo de l’aplicació, sistema 
operatiu i enllaç de descàrrega. 

 
 Donar de baixa una aplicació: es podran donar de baixa les aplicacions 

publicades. 
 

 Modificar les dades d’una aplicació: es podrà modificar la informació 
donada d’alta al portal.  

 
 Donar d’alta un menú: es podran afegir noves opcions al menú principal, 

així com en els secundaris. 
 

 Donar de baixa un menú : es podran eliminar opcions del menú principal, 
així com dels secundaris. 

 
 Modificar les dades d’un menú: es podrà modificar la informació donada 

d’alta als menús. 
 

 Donar d’alta un usuari amb privilegis: es podran donar d’alta usuaris amb 
privilegis i diferents rols, es podrà escollir entre els següents perfils: 

 
o Subscriptor:  són usuaris que poden accedir a continguts privats o 

solament per a subscriptors. És un perfil ideal per a webs on es 
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permeti solament l'accés als continguts a usuaris registrats, 
capacitat que s'habilita també en el panell d'administració. 
 

o  Col·laborador: és qualsevol usuari que pugui afegir noves 
aplicacions, o modificar les existents. Qualsevol contingut nou no 
es publica directament sinó que requereix aprovació d'un 
administrador. Ideal per a portals amb molts col·laboradors i que 
requereixin d'un nivell mínim de qualitat en les noves entrades. 

o Autor:  és un altre perfil de col·laborador però aquest  pot publicar 
directament les seves aportacions. 
 

o Editor: és gairebé un administrador que, excepte les funcions 
pròpies de l'administrador (instal·lacions, modificació de plantilles, 
plugins, etc), pot gestionar articles i notícies de qualsevol altre 
usuari. Seria el Redactor Cap si utilitzem una analogia 
periodística. 

 
o Administrador : és el cap, “the boss”. Té accés a tot en el portal i 

és qui rep en el seu correu les notificacions dels esdeveniments 
que se succeeixin (nous comentaris, contacte, actualitzacions, 
etc). És l'encarregat de les actualitzacions, instal·lació de plugins, 
canvi de plantilles i configuració. 

 
 Donar de baixa un usuari amb privilegis: es podran donar de baixa 

qualsevol usuari creat. 
 

 Modificar les dades d’un usuari amb privilegis: es podran modificar les 
dades dels usuaris donats d’alta, així com canviar-li el tipus de privilegis. 

 
•Client o usuari sense privilegis  

 Enviar una aplicació al administrador del portal: es podran enviar 
aplicacions al administrador del portal, sempre que compleixin una sèrie 
de requeriments, a més d’enviar tota la informació que es sol·licita al 
portal. 

 
 

3.3.      Anàlisi funcional 

 
L’anàlisi funcional està determinat pel funcionament del sistema. A grans trets, 
l’objectiu de l’aplicació és: 
 
 Crear una base de dades d’aplicacions accessibles, classificades segons el 

tipus de discapacitat. 
 
 Permetre la comunicació entre els usuaris i l’administrador, per tal que 

aquests puguin fer les seves aportacions. 
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3.4.      Anàlisi tècnic 

 
L’anàlisi tècnic no ve donat per funcionament del sistema, sinó que deriva 
d’unes característiques que en algun moment donat poden afectar la 
funcionalitat correcta del sistema. 
 

3.4.1.      Interfícies d’usuari 

 
S’ha intentat que la presentació de la pàgina web sigui el més clara i fàcil 
d’entendre possible. Tenim un únic menú, i al mig de la pàgina apareixen totes 
les aplicacions, ordenades per ordre cronològic de publicació.  
 

3.4.2.      Interfícies de software 

 
Per fer aquest treball de fi de carrera cal que l’ordinador personal adopti les 
funcions d’un servidor web , ja que WordPress  ha de ser instal·lat en un 
servidor amb suport per PHP i que disposi d’una base de dades MySQL. 
 
Per convertir un ordinador personal en un servidor web que pugui entendre el 
llenguatge de programació PHP i MySQL,  es va decidir instal·lar el XAMP, de 
fet el seu nom ve de, X (per qualsevol Sistema Operatiu), A (Apache), M 
(MySQL), P (PHP) y P (Perl), (veure ANNEXOS: Manual d’Instal·lació) . 
 

3.4.3.      Interfícies de hardware 

 
El portal web es pot fer servir en qualsevol plataforma que tingui suport per a 
Microsoft Windows o qualsevol distribució de Linux. Simplement es necessita 
un dispositiu que sigui capaç de navegar per Internet de forma normal.  
 
 

3.5.      Anàlisi d’eficiència 

 
Aquesta aplicació està pensada per a poder treballar sent visitada per molts 
usuaris alhora. Per això és important que les consultes realitzades a la base de 
dades siguin el més eficients possibles i s’alliberin sempre aquestes 
connexions.  
 
  



28                                                          Disseny i implemantació d’un portal web per la gestió aplicacions mòbils accesibles 

CAPÍTOL 4. ESTIMACIÓ I PLANIFICACIÓ 

4.1.      Calendari per al desenvolupament del projecte 

 
La data inicial del projecte es el 25/02/2013, i la data límit es el 25/10/2013. Es 
disposen de 144 dies naturals;  
 

4.2.      Planificació temporal 

 
Es fa servir Microsoft Project 2010 per realitzar la planificació. Abans, es 
necessari establir les precedències entre les activitats que es tenen que 
desenvolupar dintre del projecte. 
 
 
Taula 1.1. Nom i durada de les tasques realitzades 
 

Nº Nom Durada Data d’inici Data de fi Predecessora 

1 Anàlisi funcional 8 dies 25/02/2013 06/03/2013  

2 
Disseny i estructuració 
de dades 

9 dies 07/03/2013 19/03/2013 1 

3 
Revisió de requisits de 
hardware 

2 dies 25/03/2013 27/03/2013  

4 
Revisió de requisits de 
software 

2 dies 28/03/2013 01/03/2013 3 

5 
Instal·lació de software al 
ordinador 

7 dies 04/03/2013 12/03/2012 4 

6 
Programació de la part 
privada del portal 
(tasques 7 i 8) 

25 dies 20/03/2013 23/04/2013 2 

7  
Definir la presentació 
del full d’estils CSS 

5 dies 20/03/2013 26/03/2013  

8  
Programar tots els 
apartats del Backoffice 

20 dies 27/03/2013 23/04/2013 7 

9 
Programació de la part 
pública del portal 
(tasques 10 i 11) 

85 dies 24/04/2013 20/08/2013 6 

10  
Definir la presentació 
del full d’estils CSS 

10 dies 24/04/2013 07/05/2013  

11  
Programar tots els 
apartats del 
FrontOffice 

75 dies 08/05/2013 20/08/2013 10 
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4.2.1.      Planificació proposada 

 
Amb el Microsoft Project i considerant la data d’inici del projecte 25/02/2013, la 
planificació proposada es la següent: 
 
 

 
 

Fig. 4.1 Diagrama de Gantt 
 
 
 
 

CAPÍTOL 5. ESPECIFICACIONS 

5.1.      Diagrama conceptual de dades 

 
Els diagrames conceptuals de dades estan orientats a la descripció 
d’estructures de dades i restriccions d’integritat. S’utilitzen fonamentalment 
durant l’etapa d’anàlisi d’un problema donat i representen els elements que 
intervenen en aquest problema i les seves relacions.  
 
L’exemple més típic és el model ENTITAT/RELACIÓ (E-R). 
 

5.1.1.      Diagrama Entitat-Relació 

 
Quan s'utilitza una base de dades per gestionar informació, s'està plasmant 
una part del món real en una sèrie de taules, registres i camps situats en un 
ordinador; creant-ne un model parcial de la realitat.  
Abans de crear físicament aquestes taules en l'ordinador s'ha de realitzar un 
model de dades.  
 
El model de dades més estès és el denominat ENTITAT/RELACIÓ (E-R). En el 
model E-R es parteix d'una situació real a partir de la qual es defineixen entitats 
i relacions entre aquestes entitats:  
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• Entitat: Objecte del món real sobre el qual volem emmagatzemar 
informació. 
• Relació: Associació entre entitats, sense existència pròpia al món real 
que estem modelant, però necessària per reflectir les interaccions 
existents entre entitats. 

 
A continuació es mostra el diagrama d’entitat/relació d’un apartat del portal per 
tenir-lo com a exemple, concretament l’acció de pujar aplicacions per part de 
l’usuari. 
 
 
                 

                             
 
      Fig.5.1  Diagrama Entitat-Relació
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5.2.      Model general de processos 

 
Els models de processos descriuen des del punt de vista dels usuaris i sota la 
forma d’accions i reaccions el comportament del sistema. Són descripcions de 
la funcionalitat independents de la implementació.  
L’avantatge que té aquest model és que es fàcilment comprensibles pels 
usuaris i clients, a més de representar els requisits funcionals vistos 
anteriorment.  
En la figura 5.2 que es pot veure a continuació, es mostra la funcionalitat de la 
pàgina de cara a l’administrador.  
 
 

 
 
 

Fig. 5.2 Diagrama de processos: Administrador 
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aplicacions 
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de les 

aplicacions 

Administrar el portal 

Modificar 
continguts 

Modificar menús 

Modificar 
aparença 

Interlocució amb usuaris sense 
provilegis 
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correu 
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aportacions dels 

usuaris les 
correctes 
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A continuació (figura 5.3), trobem els casos d’ús corresponents a la 
funcionalitat de la pàgina de cara a l’usuari. 
 
 
 

 
 
  Fig. 5.3 Diagrama casos d’us: usuari sense privilegis 
 
 
  

Usuari sense 
privilegis 

Consulta 
aplicacions 

Descarrega 
aplicacions 

Enviar aplicació al 
administrador 
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5.3.      Disseny de la interfície 

 
A continuació, en la figura 5.4 es mostra la pàgina principal del portal web 
APPteS. 
Aquesta pàgina, i tot el portal, pot ser modificat quan el client cregui convenient. 
També es poden afegir més camps, tot i que aquest portal es basa en la 
simplicitat i la senzillesa. 
 

 
 
 

Fig. 5.4 Pantalla principal del portal 
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A continuació, en la figura 5.5 es pot veure una de les pestanyes del menú del 
portal, en concret on es descriu la finalitat d’aquest. 
 
 

 
 
 

Fig. 5.5 Pantalla de descripció del portal 
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En la figura següent (figura 5.6), es pot observar  el formulari des de on un 
usuari podrà fer arribar aplicacions accessibles al administrador. 
Serà obligatori que ompli els camps, ja que si no el missatge no serà vàlid. 
La publicació de l’aplicació que adjunti estarà subjecta a la supervisió i posterior 
consentiment del administrador o usuari amb privilegis, dessignat per 
l’administrador del portal. 
 
 

 
 
 

Fig. 5.6 Formulari enviament aplicacions 
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I per últim,  es mostra la classificació de les aplicacions (figura 5.7). 
Aquestes es classifiquen per tipus d’accessibilitat visual, auditiva, intel·lectual, 
física, universal i altres aplicacions d’interés. 
Es clar, que aquesta classificació es pot variar, ja que a mesura que vagin 
apareixent aplicacions es podrà ampliar aquesta selecció. 
 
 

 
 

 
Fig. 5.7 Classificació de les aplicacions 
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CAPÍTOL 6. CAS PRÀCTIC 

A continuació es mostra un cas pràctic de cerca d’una aplicació (vegeu figures 
6.1, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.5): 

Pantalla inicial del portal 

 

 

 

 

Fig. 6.1 Pantalla inicial 
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Es decideix cercar una aplicació sobre accessibilitat visual 

 

 

 

 

Fig. 6.2 Menú d’aplicacions 
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Apareixen les aplicacions relacionades amb accessibilitat visual. 

 Apareixen de tres en tres per facilitar la visualització (es pot augmentar o 
disminuir la quantitat d’aplicacions que es vulguin visualitzar). 

 

 

 

 

Fig. 6.3 Accessibilitat visual 
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Cliquem l’aplicació escollida, en aquest cas “Talking Calculator”. Es mostrarà 
una breu descripció de l’aplicació, el logo d’aquesta i l’enllaç de descàrrega. 

 

 

 

Fig. 6.4 Aplicació escollida 

A sota de la descripció, apareix l’enllaç de descàrrega, des de on es podrà 
baixar l’aplicació. 
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En el nostre exemple el enllaç ens porta a la pàgina d’Apple. 

 

 

 

 

 

Fig. 6.5 Pàgina de descàrrega 
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CAPÍTOL 7. MANUAL D’AMINISTRADOR 

A continuació es farà una breu explicació del manteniment del portal. 

En la següent figura (figura 7.1), apareix el formulari on estan especificades les 
categories en les que s’han classificat les aplicacions i el menú principal del 
portal. 

Les categories es poden eliminar, canviar o afegir de noves, el mateix succeeix 
amb el menú de la pàgina. 

 

 

 

 

Fig. 7.1 Menú 
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Com s’ha explicat  en el punt 5.3. Disseny de la interfície, hi ha una part del 
portal on l’usuari podrà fer arribar al administrador del portal, aplicacions que ell 
cregui que compleix els requisits de AppTes. 

En aquest formulari (figura 7.2),  s’han especificat una sèrie de condicions que 
ha de complir l’enviament que fa l’usuari. Les condicions que ara mateix s’han 
especificat són: l’obligació de fer arribar el nom de l’aplicació, el logo, una breu 
descripció i el sistema operatiu d’aquesta. Aquestes condicions poden ser 
modificades segons el client cregui convenient. 

 

 

 

Fig. 7.2 Formulari de contacte 
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En la figura 7.3 es pot veure el formulari des de on l’administrador o gestor 
designat, edita la entrada corresponent a les aplicacions, des de allí es podrà 
fer tots els canvis desitjats (color de la font, tomany de la imatge, distribució de 
text i imatge dins de la web...). 

 

 

 

 

Fig. 7.3 Formulari d’edició 
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El següent formulari (figura 7.4),  el gestor de l’aplicació podrà decidir a quin 
àmbit correspon l’aplicació, es a dir, la podrà classificar segons discapacitat. 

 

 

 

 

Fig. 7.4 Formulari de classificació 
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En la figura 7.5 es pot veure des de on es pot modificar el logo del portal, el 
color del fons del portal, el color de les lletres del menú... 

 

 

 

 

Fig. 7.5 Formulari canvi aparença 
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A continuació (figura 7.6), es troba la part on es pot afegir plugins. El plugin pot 
ser agregat al programari del blog per millorar el rendiment del blog o proveir 
característiques addicionals. 

 

 

 

 

Fig. 7.6 Plugins 
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En la figura 7.7, es troba la part des de on s’especifica la direcció web del 
portal, en aquest cas és http://147.83.118.57 (servidor de la UPC) i també es 
troba on s’informa la direcció web del administrador del portal, que també serà 
la direcció on es rebran els correus dels usuaris. 

 

 

 

 

Fig. 7.7 Direccions web 

http://147.83.118.57/
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I per últim, el formulari d’usuaris (figura 7.8), tal i com s’ha explicat en el punt  
3.2.3 Funcions del producte, existiran diferents tipus d’usuaris (amb privilegis) 
i diferents permisos. 

L’administrador del portal decidirà el rol i accessos que dona ha cada usuari 
(amb privilegis). 

 

 

Fig. 7.8 Formulari d’usuaris 
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CAPÍTOL 8. VALORACIONS PERSONALS 

8.1.     Valoració personal 

 
El resultat de tot el desenvolupament, es APPteS, una primera fase del portal 
on es poden trobar aplicacions accessibles classificades segons les necessitats 
dels usuaris. 
 
La conclusió personal ha estat molt enriquidora. Personalment han quedat molt 
clars els conceptes de totes les tecnologies emprades. De cara al CMS 
(WordPress) ha estat una sorpresa la facilitat que presenta en la part 
d’administració. 
 
Fins ara mai havia realitzat cap aplicació web, i puc dir orgullosa que després 
de la creació de APPteS, em sento capacitada per realitzar qualsevol aplicació 
web. 
 

8.2 .    Futur del projecte 

 
Es pot veure clarament que l’aplicació resultat te encara moltes mancances que 
es poden desenvolupar, en posteriors implementacions. Algunes de les 
implementacions poden ser les següents: 
 
• Estar disponible on-line, en totes les llengües de l'Estat Español, per a totes 
les persones, i en un format accessible. 
 
• Oferir un sistema de valoració de l'accessibilitat que pugui ser incorporat als 
mercats de 'apps' de les companyies més importants (per exemple: 
GooglePlay). 
 
• Crear un fòrum on els usuaris es puguin registrar, i puguin interactuar entre 
ells. 
 

8.3 .    Estudi mediambiental 

 
Per impacte ambiental s’entén l’efecte que produeix una determinada acció 
humana sobre el medi ambient en els seus diversos aspectes. 
 
El portal web en si no genera cap tipus de residus contaminants, però d’una 
manera indirecta, la via per on s’accedeix a ell (ordinador), si. 
 
El reciclat dels components d'alta tecnologia és un procés difícil, costós, 
contaminant i de baixa rendibilitat, ja que generalment són estructures 
compactes, constituïdes per diferents petits components, freqüentment 
contenint substàncies nocives. 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Medi_ambient
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Una altre cosa que hem de tenir en compte, es la contaminació produïda per 
les centrals elèctriques que abasteixen els ordinadors. 
 
Es per això que s’ha de promoure l’ús de productes elèctrics amb consum 
eficient d'electricitat, 
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