
CREACIÓ D’UNA PLATAFORMA INTERACTIVA PER A 
MÚSICS

Autor: Carles Sánchez Cabrera
Director: David Sánchez Carreras

Convocatòria: Juny 2014

Grau en Multimèdia



Creació d’una plataforma interactiva per a músics 



3Creació d’una plataforma interactiva per a músics 

RESUM

ABSTRACT

L’objectiu principal d’aquest projecte és crear una nova plataforma on els seus 
participants siguin una part activa i fonamental de la xarxa, essent creada com 
a eina de cerca per un target heterogeni: persones molt diferents que tenen 
una cosa en comú, la música.

Aquesta eina vol oferir a persones del món de la música que no són 
professionals, poder connectar amb gent que estigui buscant un perfil com el 
seu per crear un grup, i alhora formar part d’una comunitat que funciona com  
a plataforma de comunicació.

La diferència d’aquesta plataforma amb altres xarxes socials similars radica en 
la cerca d’aquests perfils personalitzats i en les futures relacions que puguin 
sorgir entre ells, on la creació d’esdeveniments serà el centre distintiu, doncs 
pretén ésser un espai de reproducció de vídeos en streaming.

The main objective of this project is to create a new social network where 
participants are active and vital part of the community. They can find non-
professional people. This searching is created as a tool for a specific target: 
very different people who have one thing in common: MUSIC. 

This tool will allow an advanced search to connect with people who are trying 
to find someone with specific characteristics to make a band or a band to find 
an artist. This social network works as a communication platform. 

The difference of this platform with other similar social networks is the reason 
to search for a personalized profile, and also very important, the possibility 
to watch live streaming video of the events that do the users of the “Waves” 
Network.



4 Creació d’una plataforma interactiva per a músics 

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ..........................................................................................................6
 1.1 Objectius del Projecte...................................................................................7
2. CONCEPTUALITZACIÓ DEL PROJECTE................................................................9
 2.1 Social Media.................................................................................................9
  2.1.1 Origen i evolució............................................................................9
  2.1.2 Avantatges i inconvenients.............................................................9
  2.1.3 Usos de Social Media..................................................................10
  2.1.4 Waves i les xarxes socials...........................................................10
 2.2 Durada del Projecte....................................................................................11
 2.3 Estudi del públic objectiu.............................................................................13
 2.4 Estudi de la competència............................................................................15
  2.4.1 Anàlisi general..............................................................................15
  2.4.2 Anàlisi específic...........................................................................16
  2.4.1 Conclusions.................................................................................20
3. DEFINICIÓ DE WAVES............................................................................................21
 3.1 Estructura dels continguts..........................................................................22
  3.1.1 Home...........................................................................................22
  3.1.2 Search Artist................................................................................23
  3.1.3  News...........................................................................................23
  3.1.4  Contact us...................................................................................23
  3.1.5 Live..............................................................................................23
 3.2 Mapa web...................................................................................................24
 3.3 Community..................................................................................................25
4. DISSENY WEB........................................................................................................31
 4.1 Wireframe...................................................................................................31
 4.1 Elecció del tema.........................................................................................32
5. DESENVOLUPAMENT  WEB..................................................................................34
 5.1 Què són els softwares OpenSource?.........................................................34
  5.1.1 Wordpress....................................................................................34
  5.1.2  Drupal..........................................................................................35
  5.1.3 Joomla!........................................................................................36
  5.1.4 Conclusions.................................................................................37
 5.2 Instal·lació i configuració.............................................................................38
  5.2.1 Domini i allotjament web..............................................................38
  5.2.2 Instal·lació de Joomla!.................................................................39
  5.2.3 Usos de Joomla!...........................................................................41
  5.2.4    Mòduls.........................................................................................42



5Creació d’una plataforma interactiva per a músics 

  5.2.5 Extensions...................................................................................46
 5.3 Desenvolupament de l’streaming...............................................................54
  5.3.1 Qué és una API?..........................................................................54
  5.3.2 TokBox.........................................................................................55
  5.3.3 Creació de la interfície. Emissió...................................................57
  5.3.4 Creació de la interfície. Recepció................................................60
  5.3.5 User Agent...................................................................................62
6. CONCLUSIONS.......................................................................................................64
7. REPTES FUTURS....................................................................................................65
8. GLOSSARI...............................................................................................................66
9. AGRAÏMENTS..........................................................................................................70
10. BIBLIOGRAFIA......................................................................................................71



6 Creació d’una plataforma interactiva per a músics 

1 INTRODUCCIÓ

Avui dia és cada vegada més habitual l’ús de xarxes socials per contactar amb persones 
d’arreu del món. Aquest medi de contacte evoluciona constantment per permetre als 
usuaris que utilitzen aquesta eina poder gaudir de les seves necessitats.

És per això, que aquesta xarxa social serà una manera de poder comunicar-se diferent 
de la que fins ara hi ha hagut entre les persones. Gràcies a aquesta eina, es podran 
compartir tot tipus de continguts de manera ràpida i efectiva. Aquesta es pretén que 
sigui una de les raons per la que cada vegada més usuaris utilitzin aquest mitjà per 
poder donar-se a conèixer.

En el cas del projecte, la creació d’una plataforma interactiva per a músics sorgeix com 
a necessitat personal de contactar amb altres músics que també puguin trobar a algú 
altre per poder tocar un instrument, i que alhora sigui afí segons un perfil personal.
A més a més, l’objectiu d’introduir una nova eina de comunicació com és l’streaming 
de sessions en directe per a qualsevol usuari, fa que el projecte es diferencïi d’altres 
xarxes social existents.

Vivim en un món on el contacte online va més enllà i aquest existeix en totes les formes 
possibles, però trobar aquest contacte on funcions com la que aquest projecte pretén, 
és si més no, difícil.

Gràcies a les noves tecnologies, és fàcil reproduir vídeos en multitud de dispositius i és 
per aquesta raó que la visualització està a l’abast de cada cop més persones. Encara 
així, fan falta eines com les que aquest projecte pretén, perquè així el funcionament del 
món multimèdia s’aproximi al consumidor.
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1.1 Objectius del Projecte

Objectius generals

L’objectiu principal d’aquest projecte és el de crear un lloc de trobada virtual entre 
músics que vulguin contactar amb altres per tocar un instrument. Per a realitzar-ho es 
pretén construir una xarxa social on la interacció entre usuaris sigui el punt principal. 
D’aquesta manera es vol aconseguir que usuaris amb una mateixa afició, com és la 
música, puguin contactar per compartir continguts entre ells.  Alhora, el lloc online 
pretén oferir una secció on els grups que tinguin un perfil creat dins la xarxa puguin 
emetre concerts en directe per donar-se a conèixer dins del món musical. D’aquesta 
manera es podrien crear esdeveniments únics quan no es disposessin de mitjans per 
crear un directe, i el públic que volgués veure un grup pogués fer-ho encara que no fos 
dins de la seva localitat.

La intenció d’aquest projecte és crear una nova xarxa social on la música fos el seu 
centre neuràlgic. Per aquesta raó es va pensar a oferir als usuaris una alternativa a les 
xarxes socials més habituals per, d’aquesta manera, poder disposar de serveis, si més 
no alternatius quant a la comunicació i interacció entre ells.

Per aconseguir aquests objectius és necessari plantejar-se altres més específics que 
permetin desenvolupar el que es vol aconseguir.

Objectius específics

La idea que els usuaris puguin accedir a la xarxa amb l’objectiu de poder trobar altres 
usuaris amb perfils similars, radica en el fet de poder trobar perfils específics mitjançant 
un buscador dins la web. Aquest buscador permetrà als usuaris poder buscar perfils 
segons una sèrie de paràmetres facilitant la cerca per a resultats concrets segons els 
criteris de cada usuari.

Amb la idea de potenciar el fet que els usuaris busquin a altres per poder formar un 
grup musical o per poder tocar junts, dos dels paràmetres de cerca més destacats 
seran: el fet de poder buscar per instrument musical i segons localització geogràfica. 
Amb això, oferim a l’usuari uns camps de cerca molt específics per a un tipus de perfil 
molt concret. 
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Part de la idea principal és que el site fos atractiu visual i funcionalment, perquè cada 
cop se sumessin més persones a la xarxa i hi hagi més possibilitats de cerca en un 
buscador específic. El lloc seria potenciat mitjançant una estratègia SEO a partir 
d’una sèrie de paraules clau (keywords) perquè els usuaris, a través dels buscadors 
d’Internet, puguin trobar la xarxa social amb facilitat.

L’altre objectiu específic a destacar és el fet de crear una eina que els usuaris puguin 
administrar per reproduir música en directe cap a qualsevol usuari de la xarxa. D’aquesta 
manera oferim una alternativa de difusió personalitzada, perquè així un usuari pugui 
donar-se a conèixer dins del món musical d’una forma diferent a la qual normalment 
s’utilitza.
Aquestes característiques potenciarien la imatge d’usuari o de grups musicals que 
volguessin establir-se en aquest món, com també de grups formats a partir d’usuaris 
que s’han conegut a la xarxa i que volen ser únics creant esdeveniments gratuïts pels 
seus fans. 

Objectius personals

Personalment he de dir que escollir aquest tipus de projecte va ser degut a ser un 
usuari que estima la música i toca un instrument i pretén trobar altres usuaris de la 
zona, amb aficions musicals similars al meu per poder compartir continguts i poder 
finalment formar un grup musical.
 
Ja que les xarxes social actuals no entren tan en detall amb un tema com és el musical, 
la intenció era crear una plataforma on el tema principal i els seus usuaris tinguessin 
en comú la música.

Aquest motiu em va fer pensar en la idea de crear una eina que permetés poder connectar 
amb altres persones del món musical i en una situació similar a la meva, que és en 
definitiva no poden disposar dels medis suficients per poder crear un esdeveniment de 
difusió per a altres persones. 
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2 CONCEPTUALITZACIÓ DEL PROJECTE

2.1 Social Media

Social Media, són plataformes de comunicació online on el seu contingut el creen els 
usuaris que interactuen, creant, modificant i intercanviant la informació. 
Avui dia, pràcticament  la població occidental entre  10 i 60 anys té coneixements i 
accés a aquests continguts i espais de la xarxa. La instantaneïtat amb la qual arriba 
aquesta informació a terceres persones és extremadament ràpida, i fa que la trajectòria 
de la informació estigui en constant moviment.

2.1.1 Origen i evolució

La primera vegada que una persona va decidir enviar un email va ser l’any 1971, i la 
primera plataforma que permetia crear el teu propi espai web va ser Geoticies (una 
creació de Yahoo) l’any 1994.
Les Social Media més conegudes arreu del món són: MySpace, creada l’any 2003 i que 
es va fer la xarxa social més famosa del món l’any 2006; Facebook, creada l’any 2004; 
Youtube l’any 2005 i Twitter l’any 2006. Aquestes xarxes compten amb un percentatge 
d’usuaris grandiós (1)  i mouen dades de forma continuada.
 
2.1.2 Avantatges i inconvenients

L’aparició de les xarxes social ha sigut una revolució en el segle XXI. 

Avantatges

-Informació instantània útil per als 
usuaris.
-Actualització a temps real dels 
continguts.
-Capacitat d’adaptació a altres 
dispositius (smartphones, tablets, 
pda...)
-Ús global de la població: 
qualsevol persona pot disposar i 
utilitzar aquesta tecnologia.
-Altres formes de comunicació 
diferents dels mass media(2) 
que funcionen com a eines del 
màrqueting.

Inconvenients

-La difusió de la  informació és tan 
abundant que devalua sovint la 
mateixa, i la garantia de la veritat 
és cada cop més dubtosa, rere 
demagògia i fal·làcies. 
-La informació està subjecta a 
una inseguretat constant per part 
de hackers que poden malversar 
els continguts dels comptes dels 
usuaris. 

(1) El nombre d’usuaris de Facebook és de 1.110.000.000. La població total de 

Xina, el país més poblat del món, és de 1.364.063.000 habitants.

(2) Mitjà de comunicació de masses, concebuts i dissenyats per arribar a una 

gran audiència.
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2.1.3 Usos de Social Media

Compartir la informació amb persones de l’entorn social és la idea central d’aquestes 
xarxes: fotografies, vídeos, àudio, documents... Actualment també les empreses utilitzen 
aquesta tecnologia en els seus comerços. Mitjançant els canals socials s’intercanvien 
i es comparteixen continguts entre usuaris amb un benefici social que pot suposar 
una reducció de treball considerable, transaccions precises, accés ràpid i fàcil a la 
informació, temps d’espera de respostes molt menor, etc.

2.1.4 Waves i les xarxes socials

La idea que es pretén realitzar amb aquest projecte és crear un altre tipus de xarxa 
social on el seu target sigui la gent que toqui un instrument i pretengui buscar d’altres 
usuaris per a formar un grup musical. D’aquesta manera, se li ofereix l’usuari una 
versió alternativa als serveis que ofereixen les xarxes socials d’avui dia.

La finalitat d’aquesta web és poder aconseguir que un músic disposi dels mecanismes 
suficients per poder donar-se a conèixer dins d’una xarxa social on la resta d’usuaris 
tindran, si més no, característiques similars entre ells. Això requerirà un disseny i una 
estructura web visual i atractiva on les seves funcionalitats estiguin a l’abast de tothom, 
i sigui fàcil de poder accedir-hi.

Els usuaris podran disposar de diferents serveis a l’hora d’obtenir i crear un perfil 
propi dins la xarxa social; la possibilitat de contactar amb altres usuaris actius i poder 
compartir continguts; als usuaris registrats a Waves, la possibilitat de crear sessions 
d’streaming personalitzades per a donar-se a conèixer i difondre els directes per a 
qualsevol usuari d’Internet.

Waves fa ús de les xarxes socials que existeixen per una plataforma interactiva, per 
què usuaris d’arreu del món amb aficions musicals puguin interactuar entre ells per 
compartir costums musicals, comentaris, fotografies, vídeos, esdeveniments, etc. de 
forma instantània.

Gràcies a aquests social media, es pot completar l’univers de les relacions interactives 
sumant una activitat més, que fins ara no ha estat l’objectiu principal dins dels processos 
comunicacionals, com és el fet de crear un apartat de vídeo en streaming que permetrà 
la promoció de música gratuïta en viu.
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2.2 Durada del Projecte

Una correcta gestió del qualsevol projecte és bàsica per aconseguir els objectius 
plantejats, però sobretot per a ser capaços de desenvolupar el treball d’una manera 
òptima per tenir el màxim control de totes les activitats fetes.

La dificultat per establir el grau de viabilitat d’aquest projecte varia en funció de la 
quantitat d’experiència prèvia que s’ha adquirit. En aquest cas ha estat escassa, ja 
que s’ha hagut de fer un estudi previ de moltes de les funcions a desenvolupar, com 
han sigut l’aprenentatge del software de Joomla! per crear la xarxa social, i d’adquirir 
coneixements en alguns llenguatges de programació com PHP i JavaScript que d’inici 
no es tenien.

A més a més del temps de dedicació previ per aprendre els coneixements necessaris 
per dur a terme el projecte, es fa un recull dels objectius d’aquest en diferents fases 
ben definides per posteriorment descompondre en tasques específiques per establir 
un ordre de treball.

Com s’observa en el gràfic superior, hi ha hagut apartats on s’hi ha dedicat més temps 
en dur-ho a terme, en gran part, per la necessitat prèvia d’adquisició de coneixements.
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També la planificació del projecte, durant el seu transcurs, ha patit canvis i modificacions. 
El cas més significatiu va ser el desenvolupament de la API per les sessions d’streaming. 
Va requerir d’un temps de recerca, primer, de quins softwares permetrien aproximar el 
màxim possible el que es pretenia amb aquest apartat, i es va necessitar realitzar 
proves i estudis de diverses API’s per a poder escollir finalment la desitjada. 

Amb la web també es van patir modificacions i canvis importants, en part, a causa de 
la manca de coneixements que es tenia amb Joomla! i de les diferents opcions que 
aquest donava. Es va haver de fer una recerca amplia sobre les funcionalitats del 
software i proves constants i configuracions diverses de quina seria finalment la més 
adient per a assolir els objectius.

A tot això cal dir que, tot i que va haver-hi fases del projecte que es van allargar més 
del esperat, finalment es va poder assolir de la millor manera possible crear una xarxa 
social per als usuaris que oferís totes les funcionalitats que s’esperaven.
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2.3 Estudi del públic objectiu

Un dels principals aspectes a tenir en compte abans d’iniciar un projecte web és conèixer 
els possibles usuaris potencials. És important saber quins seran els seus objectius, 
expectatives, necessitats, inquietuds; quines possibles limitacions d’accés poden tenir; 
quin és el seu nivell d’experiència i coneixement tecnològic; quins altres websites 
poden estar acostumats a utilitzar, i quines són les seves expectatives d’interacció en 
una plataforma web. 
Rere aquest fet, s’ha desenvolupat una enquesta que consta de 6 preguntes clau que 
permetran identificar les necessitats que aquest projecte promou. Com a resultat, el 
percentatge de l’estudi aclarirà les expectatives reals del projecte.
La resposta va ser que una web d’aquestes característiques no existia en el seu voltant, 
i que de ser així, aquesta tindria èxit entre gent de hobbies similars.

Abans de començar a realitzar el projecte i a pensar com estructurar els continguts que 
oferirà la pàgina web, s’ha dut a terme l’estudi d’un grup de persones potencials per la 
xarxa, és a dir, a usuaris que els hi agrada la música i/o toquen un instrument. D’aquí 
que se’ls hi formuli un seguit de preguntes específiques per valorar el com organitzar 
els continguts i quins seran aquests continguts de major rellevància dins la web de 
Waves. Es va dur a terme una enquesta a 20 persones del món musical, on se’ls va 
preguntar el següent:

1. Quines xarxes socials fas servir?

2. Penses que aquestes xarxes contemplen el teu hobby com una de les seves 
principals característiques?

3. Trobes altres músics per quedar i tocar fàcilment?
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4. Penses que una xarxa social que connectés músics per tipologia i localització 
geogràfica et facilitaria  trobar gent per tocar música?

5. En el cas de trobar un grup de músics amb els quals tocar, tocaríeu en directe per 
altres seguidors per promocionar-vos?

6. Utilitzaries aquesta xarxa per veure grups en directe tocant des del garatge de casa 
seva?

Es va observar que aquests usuaris no tenen facilitats, amb les xarxes social més 
comunes, a l’hora de poder disposar de serveis on el tema musical sigui un apartat 
important. Els usuaris, al ser preguntats per la cerca d’altres usuaris amb perfils similars, 
la majoria diu que no troba la manera d’aconseguir altres perfils per compartir costums 
musicals o fins i tot per poder coneixes i tocar música junts.
També, el fet d’oferir poder crear sessions d’streaming on aquest perfil o perfils puguin 
fer concerts per altres usuaris, els hi sembla una idea molt bona per a donar-se a 
conèixer en el món musical.
En definitiva, una xarxa social com Waves seria una possibilitat diferent de comunicació 
entre persones amb un context específic com és el musical i on aquests usuaris puguin 
compartir continguts amb la resta de persones dins d’un marc contextual comú.
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2.4 Estudi de la competència

Les plataformes dedicades al món de la música han anat evolucionant incloent les 
xarxes socials a mesura que el seu espai ha anat creixent, però encara així, ni les 
més reconegudes aposten per l’opció de crear un esdeveniment en directe o bé com a 
pràctica de contacte entre diferents perfils.

2.4.1 Anàlisi general
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2.4.2 Anàlisi específic

MySpace 

MySpace és una plataforma que neix amb raó de compartir música de manera gratuïta, 
encara que en la seva evolució ha incrementat l’ús de les xarxes socials i avui dia és 
una bona eina per donar-te a conèixer en el món musical sense intermediaris. 

Per aquest projecte, myspace és considerat un espai de competència per ser un dels 
sites més coneguts en el món musical. Tot i que no interactua de forma comunicacional 
entre els seus usuaris ni és plantejat com un cercador estrictament musical, l’element 
comú és la creació d’un perfil i el fet de compartir informatiu que esdevé.

A efectes gràfics, és un espai subtil que reitera la importància de cadascun dels artistes. 
El format de la site és de fàcil comprensió i no requereix masses “clics” per arribar cada 
finalitat. 
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Flowd

Flowd és un mitjà que actua com a xarxa social pròpiament dita, i es pot trobar qualsevol 
artista a través del seu buscador, que filtra segons gènere. És una eina òptima per
filtrar-se en el món de la indústria musical. Qualsevol músic en potència pot fer-se 
un lloc en aquesta plataforma i fins i tot arribar a popularitzar-se. En contra i davant 
el projecte que es pretén, entre les seves virtuts no inclou una xarxa de lligam entre 
persones que volen tocar un instrument o fins i tot crear una banda.

A destacar, la seva comunitat que està online i enxarxa la compta Facebook o Twitter 
per compartir qualsevol arxiu en qualsevol moment.

Com a buscador és interessant alhora de voler trobar un artista que ja interactua com 
a tal, però no funciona com a cercador avançat de tipologies.
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Reverbnation

Reverbnation és un lloc on qualsevol persona involucrada en el món de la música, des 
de cantautors a mànagers, poder iniciar sessió per fer-se un lloc dins d’aquest món. A 
partir d’aquí, el site actua com a xarxa social, ja que permet als usuaris la possibilitat 
de crear un perfil, pujar els seus vídeos, les seves cançons i comentar els seus èxits 
i d’aquells als que segueixen. És una plataforma per donar-se a conèixer, semblant a 
Flowd, però dóna més rellevància al perfil i a la situació de cada usuari dins de la xarxa. 

És de remarcar el plantejament geogràfic que fa el site només entrar, i la seva connexió 
amb Facebook, on els seus participants poden interactuar d’una xarxa a l’altre.

L’estructura de la web és entenedora, la seva navegació és comprensiva i en una 
mateixa pàgina es troba tota la informació fàcilment.
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Musiconecta

Musiconecta és un portal creat principalment per connectar músics d’una zona 
geogràfica i que puguin establir relacions entre ells, online i offline. 

El buscador és un dels principals espais del site, on és possible cercar segons gènere 
musical, zona geogràfica o com a talent – tipus de perfil musical -. 

Cadascun dels usuaris que han iniciat sessió tenen accés a un espai personal on 
compartir vídeos, àudio, fotografies i on la resta d’usuaris poden comentar o registrar-
se. En el perfil és possible crear una agenda amb esdeveniments, valorar els altres 
perfils i contactar amb ells.

La gràfica és la característica més negativa d’aquesta plataforma, que encara que és 
molt fàcil la interacció en la web, no resulta gaire atractiva gràficament.
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2.4.3 Conclusions

Cadascuna de les quatre plataformes en té unes característiques predominants, que 
les fan úniques. 

MySpace és molt atractiva gràficament, essent aquest aspecte la seva característica 
predominant. A més, atén a un mapa web fàcil on l’usuari pot romandre per un llarg 
temps. 

El fet que Flowd tingui accés a altres xarxes com Facebook fa que la seva activitat sigui 
més alta.

Reverbnation és una web de molt fàcil entesa, on el buscador és pràctic i la seva 
estada és confortable.

Musiconecta és en esperit el més proper a allò que aquest projecte pretén,  tot i que en 
l’àmbit gràfic sigui simplista, ofereix als usuaris  moltes de les possibilitats que com a 
xarxa social es requereixen, com són un buscador específic, la creació d’un perfil propi 
i la possibilitat de compartir continguts com esdeveniments, fotografies, vídeos, etc.

De qualsevol forma, cap dels quatre espais considera l’streaming com una opció, on els 
grups puguin organitzar esdeveniments de forma online, de manera que els seguidors 
vegin a l’instant un concert des de qualsevol lloc del món i on el grup de música pugui 
fer-ho sense gaires mitjans.

És per això què per a Waves s’hagi insistit a permetre als usuaris poder crear sessions 
d’streaming, ja que així s’aconsegueix un tret diferenciador de les altres xarxes socials 
competents i permet als usuaris un altre mitjà de comunicació entre els diferents perfils 
existents. 

L’altre punt a destacar és el fet de fer la pàgina web en anglès. Aquesta és pretén que 
sigui una eina internacional per a qualsevol tipus d’usuari d’arreu del món. Per això  
serà realitzada en anglès, que com a idioma internacional permetrà englobar un ampli 
nombre d’usuari de diferents localitats geogràfiques sense restricció.
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3 DEFINICIÓ DE WAVES

Waves és una plataforma web on els usuaris podran gaudir d’un espai de relacions i 
contactes entre músics on compartir els seus costums musicals, les seves aficions, 
etc. Serà una xarxa social on el seu disseny gràfic permetrà a l’usuari poder  navegar 
fàcilment per totes les diferents seccions. També serà un website on es podrà carregar 
fotos, pujar vídeos, crear esdeveniments, buscar altres perfils i compartir informació, 
entre els usuaris registrats. 
La raó de ser d’aquest projecte, suma a aquestes característiques convencionals la 
cerca d’altres músics segons instrument que toquen i/o segons localització geogràfica, 
creant una activitat innovadora alhora que fomenta la diversitat musical. 
Una activitat indispensable de la plataforma és la creació d’un espai dedicat als 
vídeos en directe, a mode de concerts, per incrementar les possibilitats d’èxit de grups 
musicals que no tenen medis per recrear un concert en viu de la forma més habitual. 
Això aproximarà tant als músics com els seus seguidors en la xarxa, proporcionant 
un avantatge tant a uns per promoure les seves creacions com a altres per poder 
visualitzar-les de manera instantània.

En el gràfic es defineix clarament les dues seccions predominants de Waves, que són 
la Comunitat, on els usuaris podran interactuar entre ells, i el Live, on usuaris registrats 
podran difondre sessions d’streaming per a qualsevol usuari d’Internet. La xarxa social 
és d’accés privat, cal que l’usuari disposi d’un perfil per poder interactuar amb altres 
usuaris actius. I les creacions de sales d’streaming també és necessari que l’usuari 
s’hagi registrat prèviament per poder crear-les.
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3.1 Estructura i continguts web

Un cop s’han identificat els objectius principals del website i la seva audiència, es 
poden fer definicions més concretes que permetran decidir quins continguts tindrà el 
website que s’està desenvolupant. En aquest cas concret es vol crear una xarxa social 
específica amb serveis diferents a la resta de xarxes socials competents. Amb aquesta 
anàlisi previ de la competència es poden analitzar quins continguts s’implementen amb 
més freqüència i quins no. També es pot determinar la rellevància que tenen per als 
usuaris i prendre decisions sobre quins continguts cal modificar i/o implementar i quins 
no.

3.1.1 Home

La home funciona com l’element de connexió entre la resta de seccions mitjançant 
un menú. Aquesta pàgina inclou un seguit de peces que fent ús del scroll s’aniran 
succeint: existeix un apartat dedicat als usuaris més rellevants o que més activitat 
tenen a la xarxa; un apartat dedicat al Live, on s’exposarà cadascun dels concerts 
que han succeït i que succeiran a la xarxa per odre de dates. L’opció de subscriure’s 
a una newsletter, on qualsevol usuari podrà tenir possibilitat d’inscriure’s; i per últim 
una secció de Top Users que de manera automatitzada presenta als usuaris amb 
més puntuació i més activitat dins la xarxa (veure community pàgina 25).
Aquesta pàgina inclou un footer per enllaçar alguns dels apartats anteriors i altres 
com la creació  o el registre d’un perfil de manera directa o bé la creació d’una sala d’ 
streaming (veure streaming pàgina 54).

Es pretén que sigui l’element principal on l’usuari pugui accedir fàcilment a totes 
les seccions i a tots els continguts de la web de manera directa. És la interfície que 
l’usuari visualitzarà en primera instància quan entri al site i d’aquesta manera es vol 
enfatitzar l’estructura de les diferents seccions que conté. 
Ja que un objectiu principal és que un usuari pugui trobar altres per poder crear 
una banda musical, o bé, tenir l’opció de trobar usuaris del seu interés per poder 
interactuar i compartir continguts, serà de vital importància l’ús d’un slideshow on 
s’informarà a l’usuari de que trobarà a la web principalment. En aquest cas es potencia 
la possibilitat de buscar usuaris, de crear-se un perfil a la xarxa social o de visualitzar 
o crear sessions d’streaming.
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3.1.2 Search Artist

Search Artist és un buscador de perfils de la xarxa social. Consisteix en un buscador 
bàsic que busca per nom, i d’un buscador avançat que multiplica les opcions de trobada 
per 6  - email,  descripció de l’usuari, país, ciutat, província, i instrument. Cadascun dels 
criteris poden sumar-se entre ells per reduir el camp de possibilitats i fer una cerca més 
específica segons les necessitats de cadascú.

3.1.3 News

L’apartat de notícies tracta d’un menú estil blog on l’usuari podrà llegir les notícies 
d’actualitat segons vagin succeint. És un apartat únicament informatiu pels usuaris que 
gestiona l’administrador de la web.

3.1.4 Contact Us

En aquesta secció  es troben les dades reals corresponents a adreça, telèfon i adreça 
de correu electrònic de Waves.
És habitual que les pàgines de contacte disposin d’un formulari on l’usuari pugui 
identificar-se i introduir un missatge informatiu per a fer arribar al desenvolupador de la 
web. En aquest cas, el formulari és enviat per la persona que demana la informació i és 
rebuda per info@inwaves.es (administrador).

3.1.5 Live
L’apartat de Live respon a la necessitat del projecte de crear un univers en directe de 
sessions i concerts per part dels usuaris (veure Streaming pàgina 54).

Cadascun d’aquests continguts esmentats seran accessibles mitjançant un sistema de 
navegació on els usuaris podran avançar per les seves diferents seccions sabent en 
tot moment on es troben. És per això que aquest sistema de navegació ha de ser en tot 
moment similar, pel que fa a la seva ubicació i disposició en les diferents pàgines de la 
web. Aquesta distribució espacial s’ha estructurat mitjançant un mapa web.
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3.2. Mapa web

Un cop esmentats tots els continguts que oferirà el website es procedeix a crear una 
estructura jeràrquica entre ells per a crear un esquema de navegació òptim pel bon ús 
del site.

Per mostrar el nombre de seccions que tindrà Waves es fa un gràfic on es mostra els 
enllaços dels quals disposa la plataforma.
El mapa de la web ens indica que des de Waves es pot accedir a tots els apartats del 
site, i aquests, entre ells, es relacionen mitjançant links interns. Els dos apartats de més 
pes dins el mapa web són la xarxa social i l’apartat de vídeos en directe.

Dins la xarxa social existeix la possibilitat de registre d’un usuari nou, de logueig d’un 
usuari ja registrat prèviament, i del buscador d’altres usuaris dins la xarxa.
L’apartat “Live” es pot accedir com a emissor, és a dir, com a usuari que vol crear una 
sessió d’streaming i la vol difondre perquè altres usuaris que ho desitgin hi puguin 
accedir. I com a receptor o visitant on poder accedir sense limitacions de cap tipus a 
les sessions existents dins de Waves Live.

WAVES

HOME

SEARCH ARTIST NEWS COMMUNITY CONTACT US LIVE

SEARCH ARTISTLOG INSIGN IN
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3.3 Community

El concepte de xarxa social s’ha convertit en un nou sistema de comunicació entre les 
persones. Una xarxa social és en si una estructura formada per individus o entitats 
connectades i unides entre si per algun tipus de relació o interès comú. Actualment 
les xarxes socials formen part de la vida dels éssers humans i de les relacions que 
hi ha entre ells. En aquestes xarxes socials, principalment el que es pretén és que 
tothom estigui en contacte entre si i puguin, entre altres coses, compartir continguts, 
experiències, comunicar-se, etc.

La xarxa social és en esperit l’essència del projecte. En ella els usuaris s’espera 
que puguin experimentar una nova forma de comunicació online amb altres perfils, 
oferint-los-hi una nova idea de comunitat diferent de la que ofereixen les altres xarxes 
convencionals.

El plantejament d’aquesta xarxa s’enfoca sobretot en poder disposar d’un perfil personal, 
crear i compartir continguts entre usuaris, poder formar part de grups específics entre 
perfils similars, poder donar-se a conèixer dins d’un món on és difícil poder disposar 
de les eines necessàries perquè et coneguin, i poder cercar i gaudir dels continguts 
d’altres usuaris actius de la xarxa de manera directa.

Registre

Aquesta secció de comunitat possibilita a l’usuari formar part de la xarxa mitjançant 
un registre gratuït. Quan un usuari s’ha registrat a Waves, necessitarà omplir uns 
paràmetres personals obligatoris per a identificar-se. Aquests paràmetres són creats 
per l’administrador de la web segons l’objectiu que pretén la xarxa social on, en el cas 
de Waves, tindrà molt èmfasi el tipus d’instrument i la localització geogràfica de cada 
persona. No oblidar tampoc altres paràmetres importants i més comuns com el sexe, 
la ciutat de residència, el país, etc.

Navegació

Un cop el procés de registre succeeix, l’opció d’entrar en contacte amb altres usuaris 
és un fet. Els perfils disposaran d’una navegació exclusiva on la xarxa oferirà la 
possibilitat de poder compartir fotografies, esdeveniments, vídeos, etc. Les notícies 
i esdeveniments de la xarxa es mostraran segons la seva data de publicació en una 
secció - que normalment té el nom de “mur” - que s’actualitza automàticament, fent que 
la informació estigui a l’ordre del dia pels usuaris. 
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La navegació dins la xarxa social requereix de la gestió d’un menú, on cada apartat 
enllaçarà amb les diferents opcions i funcionalitats que l’usuari podrà fer servir per 
mostrar a la resta. Aquest menú es genera mitjançant textos intuïtius i directes, per oferir 
camins clars i orientar a l’usuari dins la interfície perquè aquest pugui determinar quina 
informació és del seu interès. L’ús de títols concisos en caixa alta creen la jerarquia 
necessària per focalitzar la seva atenció.

La consistència, tant a escala de continguts com del format visual, així com la disposició 
dels elements a la pàgina, ha estat estudiada per ajudar a potenciar una comunicació 
efectiva del missatge, i alhora a ajudar a l’usuari a formar-se un model mental del site 
per minimitzar la corba d’aprenentatge de la interfície respecte de la interacció.
El fet de mantenir un disseny formal en quasi totes les pàgines té com a objectiu 
mantenir l’interès de l’usuari i no crear-li confusió, de la mateixa manera que potencia 
el significat d’aquelles pàgines que poden tenir un aspecte visual diferenciador de la 
resta.

A l’estructura de la xarxa social es poden trobar elements immòbils que mostrats en 
pantalla no varien la seva ubicació entre les pàgines, així com la capçalera, el peu de 
pàgina o les dimensions de les seccions. D’aquesta manera es pretén evitar en menor 
grau la possibilitat de provocar la sensació de desorientació i inseguretat a l’usuari. 
És per això que Waves vol aconseguir que un usuari trobi tota la informació sense 
necessitat de fer molts clics i haver d’anar canviant de pàgines constantment. Això, 
com també altres xarxes socials també ho consideren, és un factor que permet a un 
usuari gaudir d’una bona estança dins del site. Per a Waves s’hi considera aquesta 
característica, on l’estructura dels elements dins la interfície serà comprensiva i clara 
per a la bona interacció de l’usuari amb la plataforma.

Les dimensions dels continguts de la xarxa dins de la pantalla seran aproximadament 
de 1278 x 1984 píxels com a mides per defecte, però aquestes dimensions s’adaptaran 
en tot moment a les mides de cadascun dels dispositius en els quals es visualitzi la 
interfície. La verticalitat permet un accés a la informació més ampli, encara que sense 
extremar les dimensions d’scroll. D’aquesta manera també és possible visualitzar 
imatges de major mida, com poden ser zooms o detalls que l’usuari vulgui focalitzar.

Usuaris

Pel que fa a les opcions que tindran els usuaris dins la xarxa social, un cop s’hi hagin 
registrat, són diverses. El primer que podran fer serà inserir una fotografia de perfil. 
Això serà molt útil a l’hora d’identificar-se quan un altre usuari vulgui connectar. A més 
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de la fotografia de perfil, els usuaris podran personalitzar el seu espai personal amb 
una fotografia de portada de fons o amb l’organització i la distribució personalitzada 
dels continguts que volen mostrar a la resta d’usuaris. D’aquesta manera es permet 
que cada usuari pugui distribuir la seva informació en l’espai de perfil de manera 
personalitzada i acord amb les seves necessitats.

Una de les funcions bàsiques que tota xarxa social disposa és possibilitat d’agregar 
nous usuaris. Això és un fet indispensable per al bon funcionament d’una comunitat 
online de persones que volen interactuar. 
Waves també contempla aquesta necessitat i pretén permetre a l’usuari registrat poder 
cercar i demanar sol·licitud d’amistat a altres usuaris de manera ràpida i senzilla. L’usuari, 
per poder agregar a un altre, podrà dur-ho a terme gràcies al buscador específic, on 
aquest permetrà buscar altres usuaris de la xarxa i crear així una comunicació i un nexe 
per a un intercanvi de continguts entre ells.

Quan un usuari agrega a un altre, el sol·licitat rebrà una alerta, tant per correu electrònic 
com per notificació dins del seu perfil, on se l’informarà que un usuari vol compartir 
amistat. Les sol·licituds d’amistat no tenen per què ser sempre perquè els usuaris es 
coneixen anteriorment, la intenció de Waves és potenciar que dos usuaris desconeguts 
es coneguin dins la xarxa social després d’haver contactat i havent compartit continguts 
d’interès mutu. En tot moment, els usuaris sol·licitats podran acceptar o declinar les 
sol·licituds d’amistat que reben de qualsevol altre usuari.

Els usuaris només podran comunicar-se amb altres usuaris si entre ells s’ha acceptat 
la sol·licitud d’amistat o bé si a les preferències de perfil, l’usuari activa l’opció de perfil 
“públic”. En aquests dos casos, entre ells es podran escriure, comentar continguts 
compartits, enviar-se informació, etc. Per contra, els usuaris només podran visualitzar 
continguts de la xarxa segons els permisos que la resta d’usuaris doni als seus propis 
continguts, ja que el fet de disposar d’un perfil ofereix la possibilitat de poder compartir 
la informació de manera pública - per a qualsevol usuari, ja sigui registrat o no - o bé 
compartir aquesta informació només de manera privada - només els usuaris agregats 
podran visualitzar el contingut -.

Un usuari registrat tindrà l’opció d’enviar una sol·licitud o un missatge privat a qualsevol 
altre usuari que no estigui registrat, mitjançant el correu electrònic. Això és un aspecte 
que la majoria de les xarxes social apliquen per anunciar-se. A Waves, amb aquesta 
possibilitat que se’ls hi permet als usuaris es pot aconseguir un boca a boca amb 
l’objectiu que altres usuaris coneguin i accedeixin a la xarxa social per fer-la créixer.
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Fotografies

Un altre punt destacable de les xarxes social existents i també de Waves és la possibilitat 
que els usuaris puguin introduir fotografies en els seus perfils, mitjançant la creació 
d’àlbums per poder organitzar-les, segons el seu contingut, data de creació o temàtica. 
Aquesta opció serà exclusiva pels usuaris registrats i totalment lliure d’ús, és a dir, no 
tindran límit quant a la creació d’àlbums i galeries fotogràfiques dins del seu perfil per 
a què els altres usuaris ho puguin visualitzar.

Dins de la creació d’un àlbum l’usuari haurà d’introduir informació com el nom de 
l’àlbum, descripció del contingut de l’àlbum, i podrà també indicar on han estat preses 
les fotografies inserides en l’àlbum dins d’un marc geogràfic. La resta d’usuaris podran 
escriure comentaris dins de cada fotografia per separat, o bé, dins de cada foto en 
particular. 

Una característica que va posar de moda Facebook quan aquest es va fundar, va ser 
la possibilitat que els usuaris poguessin clicar un botó de “me gusta”, visible en cada 
contingut publicat de cada usuari, per així notificar d’una manera diferent de la textual 
que aquell contingut ha agradat. Waves utilitza aquesta metodologia també amb la 
inserció del botó “me gusta”, però a més a més, també disposa d’un altre botó oposat, 
de “no me gusta” per també poder indicar que aquell contingut no ha agradat. Aquesta 
manera de comunicació alternativa pretén donar una altra via de comunicació entre els 
usuaris diferent per interactuar. 

Seguint amb la creació d’àlbums, els usuaris que tinguin els permisos per veure les 
galeries fotogràfiques d’altres, podran etiquetar a les persones que apareixen a la 
instantània. Això ho permetrà un plugin de reconeixement de cares dins la instantània, 
on apareix un requadre quan s’hi detecta una cara d’una persona i dóna l’opció a 
l’usuari d’escriure el nom de l’usuari en qüestió, de tal manera que, a l’usuari etiquetat 
li quedarà guardada automàticament la fotografia dins del seu apartat de Fotos en el 
seu perfil.

Aquesta característica d’etiquetatge de cares ho va començar a introduir Facebook dins 
la seva interfície perquè els usuaris etiquetats poguessin disposar de les fotografies on 
apareixen de forma automàtica.
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Vídeos

Els vídeos, per la seva part, es podran compartir de dues maneres diferents: afegint la 
URL del site que conté el vídeo que es vol compartir o, carregant un vídeo que l’usuari 
tingui dins del seu ordinador per carregar-ho al seu perfil.

La primera opció és la més comuna entre la societat online, ja que és la via més 
ràpida de disposar dels vídeos dins del perfil sense haver de realitzar els passos 
previs a la càrrega d’aquest. Això evitarà considerar els temps d’espera i els temps 
de càrrega, ja que enllaça directament amb el reproductor de la web que conté el 
vídeo. Les plataformes que permetrà Waves d’enllaçar vídeos són: Youtube, MySpace, 
DailyMotion, Vimeo, Yahoo Videos, entre d’altres.

La segona opció també és útil però com s’ha dit, requereix un temps de càrrega per 
disposar del vídeo abans de poder visualitzar-lo. Aquest temps serà més o menys llarg 
segons la mida del fitxer que es vol introduir. Waves permetrà la càrrega de vídeos de 
fins a 500 MB de mida de fitxer. Tots els vídeos que superin aquesta capacitat no es 
podran carregar a la web.

En les dues opcions es podran donar permisos - públics o privats - al vídeo perquè el 
contingut pugui ser visualitzat per qualsevol usuari o només per les amistats agregades.

Esdeveniments

L’opció de crear esdeveniments és una característica integrada dins la xarxa que 
permetrà als membres de la comunitat poder anunciar i promoure nous continguts 
dins la web. Estarà dissenyat per adaptar-se a la majoria de les altres xarxes socials i 
permetrà als usuaris poder promoure de manera fàcil i ràpida esdeveniments propis i 
poder unir altres usuaris per crear temes de conversa.

La creació d’esdeveniments, a part de ser una eina útil per informar a la resta d’usuaris 
d’esdeveniments pròxims, com concerts, audicions, etc. també pot servir per informar 
d’una propera sessió d’streaming que un usuari vulgui donar a conèixer. Això pretén ser 
un fet diferencial entre altres xarxes socials, ja que l’objectiu serà permetre a un usuari 
la possibilitat d’informar a la resta de la gent d’un esdeveniment de difusió i interès 
personal. Per exemple, anunciar un concert proper dins de l’apartat de streaming, 
pretén que sigui una eina potent per donar-se a conèixer dins la xarxa i poder trobar 
altres usuaris amb intencions similars.
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Els usuaris podran crear esdeveniments públics, és a dir, que podran ser atesos per 
qualsevol altre perfil i aquests disposaran de tota la informació sense limitació. També, 
tot usuari podrà crear esdeveniments privats que podrà difondre de manera personal 
a les persones que desitgi, on només aquests usuaris agregats podran disposar de la 
informació pertinent.

Aquests esdeveniments es podran crear en l’apartat Events del perfil de cada usuari i 
es podrà informar sobre la data i l’hora d’inici, la de finalització, la localitat geogràfica 
on es durà a terme l’esdeveniment i el nombre d’usuaris que podran participar. Tots 
els esdeveniments que siguin caracteritzats com a esdeveniments públics, podran 
ser cercats mitjançant el buscador d’esdeveniments del que es disposa al perfil per 
qualsevol usuari, ja sigui agregat prèviament, o no.
Amb aquesta opció oferim un mètode de difusió a gran escala i concís per tota la resta 
d’usuaris íntegres de la xarxa social.

Grups

Un apartat que Waves dóna opció als perfils registrats és poder crear grups privats 
d’usuaris on aquests podran afegir d’altres usuaris de perfils semblants. Dins d’aquests 
grups privats es podrà crear temes d’opinió, discussions, creació d’esdeveniments, etc. 
L’objectiu d’aquests grups personalitzats entre usuaris ha de servir de nexe connector 
entre ells per exemple, per poder formar un grup musical, poder trobar un punt de 
trobada per coneixes i poder tocar junts o aportar i compartir continguts d’interès mutu.

Activitat dins la xarxa

Cal dir que el fet que un usuari tingui molta activitat dins la xarxa social, ja sigui compatint 
fotografies, vídeos, comentant continguts d’altres usuaris, etc. anirà acumulant 
popularitat fins al punt de poder ocupar un espai exclusiu dins la secció “d’usuaris 
destacats” de la pàgina d’inici. D’aquesta manera, Waves pretén “premiar” als usuaris 
amb més dedicació la possibilitat que altres usuaris externs sàpiguen que és un usuari 
destacat segons les accions que fa dins la xarxa.
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4. DISSENY WEB

4.1 Wireframe

Un cop establerts quins seran els continguts, l’estructura de la informació necessitava 
un wireframe per constituir l’esquelet de l’estructura visual de Waves. Els wireframes, 
a més, serveixen de vincle entre l’estructura del website i el seu aspecte gràfic donant 
resposta a qüestions com la forma i presentació dels sistemes de navegació i cerca, la 
ubicació de banners i l’ordenació dels continguts en una perspectiva espacial.

Aquesta estructura base necessitava un menú fàcil d’interpretar per moure’s pel 
lloc web amb agilitat, i una disposició de les imatges que potenciés la informació de 
cadascun dels apartats. 
Un slideshow oferia la possibilitat d’integrar més d’una imatge en un mateix espai dins 
la web, que a més permetien accedir a la informació per ser visualitzada en aquell 
moment de forma més dinàmica.

En conclusió, el primer arquetip de la home funcionava, en definitiva, a mode de blog, 
però necessitava una part que comuniqués el que la web pretenia: funcionar com a 
connexió entre músics de tot el món que busquessin un lloc on trobar-se. Amb aquest 
primer disseny no es donava la importància necessaria a aquest aspecte i es requeria 
una altra estructura dels continguts per emfatitzar-ho. És per això que es va descartar 
l’arquetip de home anterior perquè aquest destacava, per exemple, el fet de compartir 
vídeos o notícies, i l’objectiu final pretenia ser el de destacar sobretot la xarxa social 
i els seus usuaris. Això finalment es va solucionar amb la configuració de la plantilla 
escollida.

Wireframe Home. Arquetip Home. 
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4.2 Elecció del tema

Joomla te la possibilitat de carregar múltiples plantilles que es poden modificar rere 
codi HTML5. Mitjançant l’estructura base, se selecciona una plantilla que rere les 
modificacions adients, funcioni simbiòticament amb la retícula preestablerta o bé amb 
els continguts decretats.

La plantilla forma part de la plataforma https://www.gavick.com, i s’anomena Music 
State. Aquesta compta amb extensions de notícies, blog, xarxa social -jomsocial-, etc. 
És compatible amb l’última versió estable de Joomla 3.3, i és responsiva.
Rere la plantilla original, s’han modificat els CSS adaptant l’espai als continguts de 
forma òptima segons necessitats (veure continguts web, apartat 3.1).
Aquesta plantilla es va escollir, ja que permetia gestionar diferents seccions dins de 
cada pàgina segons la seva importància. D’aquí que es pogués emfatitzar sobretot als 
usuaris de la xarxa social i la seva interacció dins el site, com també les notícies sobre 
les sessions d’streaming o del buscador d’usuaris.

Plantilla original Music State. Home. Interfície Final Music State. Home.
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S’ha modificat el disseny d’algunes de les pàgines de la web per adaptar els continguts 
a les necessitats i serveis que Waves preten oferir als usuaris.

News

Footer

Search Page

Disseny Final News. Frontend.

Disseny Final Footer. Frontend.

Disseny Final Search Page. Frontend.

Disseny Inicial News. Frontend.

Disseny Inicial Footer. Frontend.

Disseny Inicial Search Page. Frontend.
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5. DESENVOLUPAMENT WEB

5.1 Què són els softwares OpenSource?

La tecnologia OpenSource o de codi font obert s’ha utilitzat molt pels desenvolupadors 
webs en els últims anys. Des del desenvolupament de software anys enrere, actualment 
s’utilitza per a la creació de websites interactius amb l’objectiu que els desenvolupadors 
puguin interpretar, distribuir, modificar, millorar la informació, i així els usuaris poder 
adaptar-la a les seves necessitats. Això avui dia, amb la tecnologia de codi obert, 
s’aconsegueix de manera molt més ràpida i efectiva, donant com a resultat la producció 
de material de major qualitat.

Donades les avantatges del codi obert, no tots els productes del mercat ofereixen 
aquesta disponibilitat a l’hora de poder modificar el seu codi font.

L’arquitectura Open Source es caracteritza per:
• Servidor Web: Apache
• Llenguatge de programació d’aplicacions: PHP
• Bases de Dades: MySQL

Al mercat podem trobar diversos softwares Open Source:
• Wordpress
• Drupal
• Joomla!

5.1.1 Wordpress

Wordpress és un gestor de continguts o CMS que la seva funcionalitat principal és la 
creació de blogs on la seva informació s’actualitza constantment. 
És un software que s’ha desenvolupat mitjançant codi PHP per a entorns que executen 
bases de dades MySQL i servidors Apache. 

Any de la primera publicació: 2003
Llenguatge d’escriptura de codi: PHP
Tipus de Bases de Dades: MySQL/MySQLi
Llicència: GNU General Public License
Versió estable actual: 4.0
Website: www.wordpress.org



35Creació d’una plataforma interactiva per a músics 

És un CMS de codi obert i és un dels gestors de continguts més utilitzats avui dia, ja 
que la seva interfície i el seu desenvolupament són fàcils d’utilitzar per a usuaris sense 
gaires coneixements de programació. Un altre dels factors que el fan que sigui un CMS 
molt utilitzat per a la creació de pàgines web és l’enorme comunitat de desenvolupadors 
i dissenyadors que hi ha a l’hora de crear plantilles i actualitzacions del software.

5.1.2 Drupal

Drupal també és un gestor de continguts de codi lliure on les seves característiques 
són la possibilitat de poder inserir articles, imatges, arxius en una pàgina web. És un 
software dinàmic, ja que el seu contingut s’emmagatzema mitjançant base de dades i 
on aquest pot anar actualitzant-se constantment.

És una tecnologia programada amb llenguatge PHP on una gran quantitat d’usuaris 
la fa servir. Com a punts forts del CMS destaquen la seva qualitat en el codi i la seva 
usabilitat i consistència perquè els usuaris tinguin una bona interacció amb la plataforma.
Tot i així, és dels softwares OpenSource amb més dificultat de gestió i requereix un 
elevat coneixement previ del seu funcionament.

Any de la primera publicació: 2001
Llenguatge d’escriptura de codi: PHP
Tipus de Bases de Dades: MySQL/MySQLi
Llicència: GNU General Public License
Versió estable actual: 7.30
Website: www.drupal.org
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5.1.3 Joomla!

La interfície intuïtiva de Joomla! permet el desenvolupament de llocs webs interactius 
visuals i usables. També com Wordpress o Drupal, es tracta d’un software “Open 
Source” o de codi obert on els seus llenguatges de programació són, en gran part, 
PHP, Javascript, HTML i CSS i treballa amb bases de dades MySQL.
Aquest CMS ofereix un conjunt d’eines que fan que el lloc web sigui clar i ordenat.

Joomla!, és un software gratuït que al ser de codi obert permet la gestió del lloc web 
per part de l’administrador, com també la interacció per part dels usuaris que la utilitza.

Pot afirmar-se que l’arquitectura Open Source ha sigut una revolució a l’hora de 
dissenyar, desenvolupar i distribuir. La idea principal del codi obert és que els 
desenvolupadors puguin llegir, modificar i redistribuir el codi d’un producte o servei, on 
això provoca que aquest evolucioni, es desenvolupi o es millori. Els usuaris ho adapten 
a les seves necessitats; es poden fer correccions d’errors més ràpidament, hi ha una 
qualitat major pel que fa a resultats...
Però no tots els productes que ofereixen el codi font són necessàriament productes 
lliure, ja que tot i ser transparents, no se’n permet la modificació o distribució.

Avantatges de Joomla!

Aquest gestor de continguts es pot instal·lar en qualsevol sistema operatiu existent 
(Windows, Linux, OS X, etc.) no té restriccions de cap mena quant a la seva instal·lació.
A diferència d’altres, és un CMS que té una potent eina de seguretat contra virus o 
altres problemes que puguin fer que el gestor caigui.
Un avantatge de Joomla! és la seva capacitat per a poder optimitzar el lloc web que 
s’estigui realitzant per als buscadors d’internet i així poder donar-se a conèixer de la 
millor manera possible dins dels buscadors d’internet.

Any de la primera publicació: 2003
Llenguatge d’escriptura de codi: PHP
Tipus de Bases de Dades: MySQL/MySQLi
Llicència: GNU General Public License
Versió estable actual: 4.0
Website: www.wordpress.org
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5.1.4 Conclusions

S’ha escollit Joomla!  i no Wordpress o Drupal per què ofereix a l’usuari un ampli 
ventall de solucions a problemes de desenvolupament més enllà de blocs i permet la 
creació d’entorns web complexos, gràcies al tipus d’extensions que té, com la gestió 
a partir de mòduls. Aquesta característica es pot afirmar, ja que es disposa de molta 
documentació i guies d’usuari per als desenvolupadors d’aquest software, aportant 
així molta informació útil en quant als processos de realització de webs d’aquestes 
magnituds.

Un altre factor que ha fet decantar-se per aquest software són les seves constants 
actualitzacions sobre millores i noves funcionalitats per ajudar als desenvolupadors a 
crear els seus projectes de la millor manera possible.

En relació a la xarxa social, Joomla! oferia una opció més exacta a les necessitats dels 
continguts que aquest projecte requeria per a dur-se a terme.

Segons un estudi de W3Techs, empresa especialitzada en enquestes d’usos sobre 
tecnologies web, s’afirma que Joomla! és el segon CMS (Content Management System) 
més usat en l’actualitat. L’estudi revela que durant l’any 2013, un 22% de les webs 
existents van utilitzar algun tipus de CMS. D’entre aquestes webs, més de la meitat 
(56’5%, o el que és el mateix, un 12% de les webs existents) van fer servir el sistema 
de Gestió de blocs: Wordpress. La resta de competidors van estar molt per sota, però 
de tots ells és Joomla! el que més acceptació va tenir, ja que ni més ni menys que un 
10’8% de totes les webs que van utilitzar algun CMS, van escollir Joomla!, percentatge 
molt superior al 6’3% de Drupal, el tercer en aquest rànquing.
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5.2 Instal·lació i configuració

5.2.1 Domini i allotjament

És necessari un domini i un allotjament a internet perquè el site estigui disponible en 
tot moment.
El hosting escollit per allotjar el website ha estat Doominio (http://www.doominio.com) 
per la seva àmplia varietat de paquets a escollir i els seus preus competitius.
En aquest cas es va escollir el “Plan Multidominio” que té les següents característiques:

Espai en disc: 3GB
Transferència de dades mensual: 25 GB.
Bases de Dades MySQL: 10
Copies de seguretat: 2 cops al dia (mitjançant R1Soft) i cada nit (des del CPanel).
Plataforma: CloudLinux
Servidor web: LiteSpeed (100% compatible amb Apache i amb el doble de velocitat).
Comptes de correu: 25
Dominis: 5
Programació: PHP5.4, Perl, CGI, SSI
Preu: 6,95€/mes

 

S’ha analitzat amb deteniment quin era el millor domini i el millor allotjament web per 
al projecte. 
 
L’elecció del domini, primer www.waves.com, no va ser possible a causa de la seva 
existència anterior, i www.inwaves.es era una alternativa que a més a més sumava el 
fet d’incitar a l’usuari a entrar en el site (la traducció seria “dins de waves”).

En cas que el nombre d’usuaris fos molt elevat, s’hauria de contractar un servidor 
dedicat real, és a dir, un servidor d’allotjament web en el qual la web estaria allotjada 
en un sol ordinador. La inversió, per això, suposaria més de 100,00€ mensuals. 
L’avantatge d’aquest servidor és que ningú altre podria fer ús de la IP i per tant no hi 
haurà entrades foranies. És important esmentar que amb aquests servidors dedicats 
s’ha de realitzar una bona configuració de seguretat per  prevenir intrusions per part 
de hackers.
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5.2.2 Instal·lació de Joomla!

Un cop descarregat l’arxiu del software, descomprimit i anomenat – en el cas esmentat  
waves – es “pujar” la carpeta al FTP de l’allotjament adquirit (consultar informació en 
l’apartat 5.2.1). Això crearà tots els directoris necessaris per a poder instal·lar i fer ús 
de Joomla!.

A l’allotjament www.inwaves.es, es crea una Base de Dades de Joomla!. Mitjançant 
PHPMyAdmin, on crearem un nom d’usuari i contrasenya junt amb el nom de la base 
de dades. Aquí s’emmagatzemarà tota la informació de la pàgina web i en la que, quan 
es faci modificacions, es guardarà la informació actualitzada.

El servidor FTP necessari per a la instal·lació de Joomla! serà l’encarregat de guardar 
tota la informació del CMS en el domini sol·licitat – http://www.inwave.es - i dins 
aquest es podran fer modificacions i implementacions dels arxius de codi del gestor 
de continguts. És important donar permisos de lectura i escriptura de les carpetes, 
subcarpetes i arxius dins del servidor FTP perquè Joomla! pugui accedir i modificar el 
seu contingut si és necessari.

Nota: Waves va ser desenvolupat prèviament a la seva càrrega en servidor remot amb 
un servidor local anomenat MAMP.
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Un cop instal·lat Joomla!, aquest disposa de 2 interfícies a les quals es pot accedir:

FRONTEND: És la part pública on els usuaris interactuen amb la pàgina. Els menús 
guien a l’usuari a través d’aquesta cap a cadascuna de les seccions de forma espontània.

BACKEND: És el panell d’administració – protegit per contrasenya – que permet a 
l’administrador la gestió de la configuració de la pàgina i l’accés a les bases de dades.
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5.2.3 Usos de Joomla

Un cop instal·lat Joomla! i configurat des del back-end – incorporar el  nom de la web i 
havent configurat la base de dades, etc. -  és el moment d’instal·lar la plantilla que es 
farà servir segons el disseny establert, enfocat a millorar l’eficàcia de l’espai i la millor 
navegació, que permet gestionar els continguts alhora.
La instal·lació de la plantilla a Joomla! es porta a terme des de la secció Extensions > 
Gestor d’extensions. 

La seva configuració general permet escollir els colors, configurar les dimensions de 
la interfície en la pantalla, activar l’opció de fer la pàgina web responsiva, tipografies, 
logotip, etc.

Instal·lació de la plantilla. Joomla!

Configuració general de la plantilla. Joomla!
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5.2.4 Mòduls

Aquest software funciona mitjançant mòduls . Els mòduls són  complements predefinits 
de Joomla! que permeten a l’administrador de la web agrupar informació en diferents 
zones de la interfície gràfica.  Aquests poden ser capçaleres, peus de pàgina, 
seccions, barres laterals, etc . Són bàsicament continents d’informació que es gestiona 
individualment. 

S’administren des del back-end del software i es configuren des de l’apartat Extensions 
> Gestor de mòduls. En aquest apartat existeix un llistat dels mòduls configurats dins 
la nostra interfície i un apartat per afegir-ne de nou.

Alhora d’afegir un de nou, s’hi ha de seleccionar quin tipus de mòdul es vol instal·lar. 
Joomla! conta amb un seguit de mòduls predefinits dedicats a atributs específics: 
articles, banners, idiomes, personalització del codi mitjançant html5 -custom HTML-, 
buscador, etc.

Gestió de mòduls. Joomla!
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Mòdul Newsletter

Aquest mòdul ha estat desenvolupat per a permetre a un usuari inscriure’s en el butlletí 
de notícies de Waves. Aquest s’ha realitzat mitjançant el mòdul “custom HTML”, on la 
plantilla, per defecte no venia configurada amb aquesta opció i s’ha hagut de crear des 
de zero la programació d’aquest apartat.

La configuració de la Newsletter requereix codi HTML i PHP per a crear la interfície.
Es tracta d’un codi simple que dóna la informació necessària per a l’usuari des del site 
i que incorpora un formulari de subscripció via email.

Gestió del mòdul “custom HTML” per la Newsletter. Joomla!

Newsletter Frontend. Joomla!
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La configuració per aconseguir que un usuari pugui introduir el seu correu electrònic i 
aquest sigui rebut per l’administrador de la web, és el següent: 
Quan l’usuari introdueix el seu correu electrònic, el formulari anterior crida a un altre 
arxiu: sendmail.php. El codi de l’arxiu sendmail.php el que fa és enviar el camp mail 
(de l’usuari inscrit) a l’administrador del CMS reflectit dins el camp $mail->addAddress. 
El mail de l’usuari es guarda en l’input del formulari HTML on aquest s’envia mitjançant 
el mètode POST. Al missatge que es rep en el correu de l’administrador s’hi afegeix un 
assumpte ($mail->Subject) i un missatge com per exemple “The new subscriber for the 
newsletter is...”. D’aquesta manera l’administrador que rep el correu, sap d’on i de qui 
ho rep ($mail ->setFrom).

Módul Contact us

Aquest mòdul es troba en l’apartat Components > Contactes, en el menú superior de 
Joomla!. Es tracta d’un mòdul on es configura tota la informació de contacte de Waves.

Gestió del Contact Us de Waves. Back-end

sendmail.php
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Mòdul footer

És un mòdul com el de l’apartat Newsletter, custom HTML, que a partir d’enllaços 
interns connecta les seccions de la web, poder accedir al buscador d’altres usuaris, a 
la secció de notícies, l’opció d’iniciar sessió o bé de registrar-se a la xarxa i  d’enllaçar 
directament amb la secció d’streaming.

Des del menú d’extensions > gestor de mòduls  es crea un Custom HTML on s’insereix 
el codi. Aquest es basa en una organització de 4 columnes, on cada columna disposa 
d’un títol i d’un enllaç a una pàgina interna de la web.

Módul Custom HTML: footer
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5.2.5 Extensions

Les extensions són mòduls no predefinits que poden incorporar-se al gestor de mòduls 
en relació a les necessitats de la web. Aquestes poden ser gratuïtes o de pagament 
i augmenten significativament les funcions del CMS rere els mòduls vistos en el 
punt 5.2.4. Per a instal·lar una extensió primer cal adquirir-la: http://www.extensions.
joomla.org és la web oficial de la corporativa de Joomla! per a descarregar extensions. 
Aquestes normalment vénen comprimides dins d’un arxiu .zip o .gzip.

La seva instal·lació es realitza des de l’administrador de Joomla! en l’apartat Extensions 
> Gestor d’Extensions. 

Existeixen diferents opcions a l’hora d’instal·lar una extensió; podem fer-ho mitjançant 
l’arxiu que descarreguem d’Internet, des d’un directori específic del nostre PC, o bé 
mitjançant una direcció web on estigui disponible l’extensió en cas que no es pugui 
descarregar.

Home

mod_image_show_gk4: Permet crear un slideshow interactiu d’imatges dins una 
secció determinada de la interfície. La passarel·la d’imatges enllaça amb la secció de 
l’apartat de notícies de la web.

Configuració de mod_image_show_gk4 al Backend

Vista mod_image_show_gk4 al  Frontend
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mod_grid_gk5_J3: Es tracta d’un mòdul que introdueix els articles que l’administrador 
crea dins d’una graella. El mateix mòdul és l’encarregat d’introduir automàticament els 
articles segons la seva data de creació, rellevància, categoria. Aquesta és una eina que 
s’ha fet servir en l’apartat informatiu dels esdeveniments de Waves Live.
En la seva configuració es distribueix l’espai de la graella i s’afegeixen articles. Això 
permet una millor adaptació en altres dispositius com smartphones o tablets.

Configuració de mod_grid_gk5_J3 al Backend

Vista de mod_grid_gk5_J3 al Frontend
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mod_com_top_members: Permet crear una taula on es mostren els usuaris més 
actius de la xarxa, que fan més ús de la plataforma inserint imatges, vídeos, creant 
esdeveniments, compartint continguts, etc.  Aquesta extensió forma part de JomSocial 
(mirar Community), que té l’opció de donar puntuacions “Karma” als usuaris que més 
utilitzen la interfície. 
A la seva configuració es pot determinar el nombre d’usuaris a mostrar, si es vol que 
aparegui la seva imatge de perfil i els punts que té en aquell moment cadascun dels 
usuaris seleccionats, que es van actualitzant automàticament.

Configuració de mod_com_top_members al Backend

Vista de mod_com_top_members al Frontend
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Instal·lació de l’arxiu de JomSocial dins de Joomla!

Community

Permet crear una interfície on els usuaris, registrant-se a la web, poden personalitzar i 
gestionar el seu perfil creant àlbums d’imatges, vídeos, esdeveniments, inclou l’opció 
d’enviar missatges privats entre perfils, la creació de grups d’usuaris dins de la xarxa 
social, etc. Per a la configuració de la xarxa social és necessària la instal·lació d’una 
extensió anomenada JomSocial, que es troba en el lloc web: http://ww.jomsocial.com.

La seva configuració es gestiona des del menú Components > Jomsocial. Aquí es pot 
configurar des de la informació que podran introduir els usuaris per a registrar-se i amb 
la que es donaran a conèixer a la xarxa, fins a la possibilitat d’activar l’opció de poder 
compartir continguts com fotografies, vídeos o esdeveniments.

La necessitat principal de la xarxa social és que, quan un usuari es registra hagi de 
crear el seu propi perfil d’usuari. És per això, que quan es registra per primera vegada 
a Waves, se li demana omplir uns camps personals per a donar-se a conèixer dins la 
comunitat.

Vista de la configuració de Jomsocial. Backend.
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Per a la configuració dels paràmetres que els usuaris han d’omplir, es defineixen 
uns valors per a emmagatzemar a la base de dades de Waves. Aquests paràmetres 
obligatoris són: sexe, adreça postal, província, ciutat, país i instrument que toca.

Al valor INSTRUMENT se li introdueix un valor FIELD_LOOKING per a la base de 
dades i es donen a l’usuari les opcions d’escollir entre diferents paràmetres per a 
escollir un instrument. Això permet que, per exemple, un usuari que estigui buscant 
un altre que toqui la guitarra, mitjançant el buscador pugui cercar tots aquells perfils 
guitarristes de la xarxa. 

Configuració dels paràmetres de perfil per l’usuari.
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L’opció que tenen els usuaris de poder inserir links de vídeo o penjar arxius es gestiona 
des del Backend de l’extensió JomSocial. S’ha d’activar l’opció de permetre la pujada de 
vídeos, ja que per defecte ve desactivada, i indicar el límit de MB de càrrega permesos 
a l’usuari.

Com s’ha insistit en la conceptualització del projecte, Waves dòna especial importància 
a la possibilitat que els usuari puguin crear esdeveniments segons les seves necessitats. 
Aquest apartat, al igual que els vídeos, es configura des del Backend de JomSocial 
indicant una sèrie de paràmetres que l’usuari podrà fer ús en el moment de creació 
d’un nou event.

Configuració dels paràmetres de vídeo per l’usuari.

Configuració dels paràmetres d’esdeveniments per l’usuari.
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Quan un usuari ja disposa de la seva informació personal, aquest tindrà més possibilitats 
de què la resta d’usuaris puguin contactar amb ell.
L’ús de la xarxa social dona als usuaris puntuació en funció de la seva activitat, és a 
dir, quants més continguts introdueixin dins del seu perfil i comparteixin amb la resta 
d’usuaris, se’ls hi atorgarà punts - anomenats “karma” - dins la web per, d’aquesta 
manera, poder optar a aparèixer en la secció d’usuaris destacats “top users” a la pàgina 
d’inici de Waves.

Aquesta puntuació l’atorga l’extensió Jomsocial de manera automàtica segons el tipus 
de contingut i el tipus d’activitat que té aquest usuari a la xarxa. Això pot beneficiar a 
l’usuari en qüestió, ja que d’aquesta manera altres usuaris podran contactar amb ell de 
manera més directa i més fàcilment.

JomSocial també permet la creació de categories per quan un usuari vol crear i anunciar 
un esdeveniment. Això permet filtrar els paràmetres de cerca i també informar del tipus 
d’esdeveniment que es tracta. En el cas de Waves, al ser de temàtica musical, s’ha 
creat categories segons tipologia musical i segons el tipus d’esdeveniment a anunciar.

Usuari  destacat en la secció Top Users de la home.

Karma acumulat per un usuari de Waves.
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Buscador

La seva configuració es realitza mitjançant PHP i MySQL per a emmagatzemar les 
dades dels usuaris i que aquestes siguin mostrades quan es realitza una cerca.
Jomsocial emmagatzema les dades dels usuaris quan aquests es creen un perfil dins la 
plataforma. L’aplicació li demana els camps esmentats anteriorment, on seran guardats 
dins la base de dades de Joomla!
Aquests valors són els que es defineixen a la configuració de Jomsocial.

En el codi s’observa que es defineix una variable “criteria” per a definir cadascun dels 
paràmetres d’informació de l’usuari definits per a la base de dades. 
Cada camp està definit per un tipus de valor, és a dir, el valor pot ser: email, text, 
número, desplegable, etc. Per cada valor, es defineix un cas perquè el buscador cerqui 
la informació pertinent.

Vista del paràmetre INSTRUMENT a la base de dades 

Condició “switch” pels diferents tipus de valor de cerca.
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5.3 Desenvolupament de l’Streaming

La solució a què els usuaris registrats puguin emetre en directe els esdeveniments i 
concerts,  és una nova web enllaçada a la secció de Live inserida a inwaves.es a través 
d’una API. Aquest nou domini neix a causa d’una necessitat tecnològica rere el fet que, 
per manca de coneixements, no s’ha sabut combinar codi PHP, JAVASCRIPT, MYSQL i 
HTML en un mateix document dins de Joomla!. És per això que s’ha decidit adquirir un 
domini extra al domini Joomla! i fer ús d’una API per a solucionar aquest inconvenient.

Aquest domini és http://www.inwaveslive.es. Amb la suposició de què el tràfic 
augmentés, s’ha previst un allotjament de major capacitat que el de la xarxa social, ja 
que el volum de dades amb vídeo en directe és superior.

5.3.1 Què és una API?

API (Application Programming Interface) és un conjunt de codi que les aplicacions 
segueixen per comunicar-se entre elles. Una API permet que un lloc web ofereixi 
determinat servei a un altre, a través de trucades a funcions documentades i publicades. 
Per exemple, avui és possible que des d’un bloc personal es puguin publicar notícies 
del lloc web d’un famós diari, barrejades amb fotos que ja estan allotjades en un lloc 
web de fotografies, a través de trucades a l’API d’aquests dos serveis.

La configuració d’una API en el cas de Waves, acudia a la necessitat d’executar una 
emissió de vídeo des d’un lloc a tota una sèrie de receptors connectats. Sense aquesta 
premissa, no era possible que més d’un receptor pogués accedir a la visualització del 
directe.

Plan extra:
Espai en disc: 6GB
Transferència de dades mensual: 50 GB.
Bases de Dades MySQL: 50
Copies de seguretat: 2 cops al dia (mitjançant R1Soft) y cada nit (des del CPanel).
Plataforma: CloudLinux
Servidor web: LiteSpeed (100% compatible amb Apache i amb el doble de velocitat).
Comptes de correu: 100
Dominis: 20
Programació: PHP5.4, Perl, CGI, SSI
Preu: 9,95€/mes

Dades del domini de Waves Live.
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Per aquest motiu s’ha investigat sobre quina era la millor API.

Ustream.tv té l’opció de crear canals de vídeo en directe amb l’opció de què altres 
persones que entren al canal puguin veure el contingut. És una eina molt potent, ja que 
té l’opció de poder veure els canals des de dispositius mòbils, però un gran inconvenient 
era que limitava molt la programació per a personalitzar la configuració i ajustar-la a les 
nostres necessitats del projecte.

Una altra opció contemplava l’ús d’un servidor d’Apple i fer la gravació amb Quicktime 
Broadcaster. Aquest permet tenir un servidor únicament per al streaming i poder crear 
arxius de vídeo i enviar-ho als usuaris en un moment determinat, junt amb la del 
streaming en directe. El gran inconvenient és que requeria una gran amplada de banda 
de la xarxa per a enregistrar en directe i difondre-ho mitjançant multicast -enviament de 
paquets a un grup de hosts en una xarxa- o unicast -enviament de paquets a un únic 
recipient en una xarxa. Això era causant de retards en la transmissió en directe sobre 
la relació imatge-so. 
També es va estudiar l’opció de què la API  fos de pagament. Amb això es confirmava 
la qualitat del servei i es disposava d’avantatges com una emissió en alta qualitat, però 
va quedar descartat.

Open Tok, una extensió de Tok Box, és una API que accepta realitzar videoconferències 
en temps real. Actualment s’ha pogut afegir la possibilitat de poder fer videoconferències 
de més de dues persones, que era el cas que ocupava aquest treball. Aquesta és 
una de les característiques que fa que Tok Box sigui la API que millor s’adapta a les 
necessitats del projecte.

5.3.2 TokBox

Donat que és una xarxa social amb més d’un membre, la idea d’emetre en directe no 
podia relegar-se a una sola persona únicament, igual que l’emissió havia de ser rebuda 
per part de moltes altres que volguessin visualitzar-la  al mateix moment. 
La API solucionava el problema de la visualització d’una emissió a diferents usuaris, 
però es necessitava d’ una forma d’emissió del directe de més d’un canal al mateix 
temps. Tok Box també permetia aquesta hipòtesi, configurant diferents sessions de 
directe en diferents interfícies sota un domini comú, amb URL diferents.
Tok Box actua mitjançant WebRTC o Web Real-Time Communications. És un sistema 
de codi obert que permet la comunicació entre dues o més persones en temps real.
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Aquest utilitza codi JavaScript i PHP i actualment és compatible amb els navegadors 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer i Opera. Safari no és compatible avui 
dia (mirar UserAgent pàgina 53), però s’està treballant perquè en un futur pròxim també 
es pugui utilitzar WebRTC. 

Per la configuració de la API de TokBox cal disposar d’un compte de desenvolupador. 
Aquesta es crea des del lloc oficial de TokBox http: //www.tokbox.com.
En l’apartat sign up, es crea el registre d’usuari seleccionant l’opció ‘desenvolupador’ 
per tenir accés a les diferents llibreries amb les quals conta l’aplicació: javascript i php.    
(veure creació de la interfície: emissió).

Es crea doncs un nou projecte on s’assigna una API Key i un Secret ID, dades del 
compte de l’administrador.

Mitjançant MySQL des del PHPMyAdmin del domini, es construeix base de dades que 
emmagatzemarà la informació de cada usuari - nom de  sessió, descripció de la sessió, 
nom dels visitants, ID de sessió...

Vista del registre de TokBox, la API d’streaming de Waves.

API Key i Secret del projecte de Waves Live creat amb TokBox
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5.3.3 Creació de la interfície. Emissió

Previ a la creació del codi HTML/CSS encarregat de mostrar la disposició dels continguts 
a la pàgina, es realitza la connexió a la base de dades i es recullen els valors de API 
Key i API Secret.

Establerta la connexió, es crea una línia de codi per comprovar si hi ha sessions de 
streaming actives segons paràmetres de nom i descripció.
A partir d’una llista, el codi HTML crea el menú de navegació de la interfície. El disseny 
de la interfície ha sigut adaptat al de la pàgina www.inwaves.es, per no confondre al 
visitant.

S’introdueix doncs un títol i una descripció per informar l’usuari del contingut de la web. 
És en aquesta pàgina d’inici on l’usuari crea la sessió -en endavant sales- pel directe. 
En aquesta es disposa un llistat de les sales en obert disponibles per visitar en aquell 
moment.

Connexió base de dades.
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El fet que les sales de directe només fossin accessibles per als usuaris registrats a la 
xarxa social, requeria una variable de sessió (SETCOOKIE) per a guardar el valor de 
l’usuari registrat. 

L’arxiu index.php inicia una nova sessió, mitjançant session_start(). Tot seguit, s’inicia 
una variable d’usuari, que per defecte serà no loguejat. Mitjançant la condició if es 
comprova que aquell usuari que vol entrar a Waves Live estigui prèviament loguejat a 
la xarxa. Si és així, si l’usuari ve de la xarxa amb el logueig fet, aquesta variable guarda 
la sessió dins de ‘setcookie’, mantenint la sessió iniciada de l’usuari en qüestió. Per 
tant, aquest ‘setcookie’ retorna el valor que hi ha en el paràmetre iduser de la base de 
dades, que és bàsicament el valor d’identificació de l’usuari loguejat.

Si un usuari que no està prèviament loguejat a la xarxa i intenta accedir a Waves Live, 
la pàgina mostrarà una alerta dient que ha d’iniciar sessió a la xarxa abans de poder 
accedir a l’streaming. Per contra, el deixarà entrar a la pàgina d’inici sense problema.

Totes les dades quan es crea una nova sala queden gravades en la base a través del 
Token, que és un registre que anomena i defineix les sales. Aquest Token funciona 
automàticament mitjançant les llibreries de la API. Permet que la creació de sales sigui 
il·limitada.

Cada cop que un usuari crea una sessió nova, la API de OpenTok genera un token 
automàtic que el relaciona amb la sessió de l’usuari.

Valor setcookie que guarda la sessió de l’usuari.
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A la creació de la sala queda assignada una url automàticament per poder enllaçar-la 
amb el perfil. La url sorgeix agafant el valor “session name” del camp obligatori requerit 
en la pàgina d’inici: name. 
En el cas que un segon usuari accedís a la creació d’una sessió amb un nom de sala 
activa, la segona sala serà redirigida a una pàgina d’error informativa. Mitjançant codi 
javascript es consulta en la base de dades els valors inserits pel segon usuari. La base 
de dades, al no poder emmagatzemar aquests valors perquè ja disposa d’ells, acciona 
un sistema d’alerta.
En el moment que l’usuari tanca la sessió per mitjà del botó close session la sessió 
queda eliminada permanentment de la base de dades i el valor name que s’estava 
utilitzant quedarà lliure novament. L’usuari, al tancar-la, serà redirigit a la pàgina d’inici. 

El botó close session està programat per què quan l’usuari cliqui, connecti amb la base 
de dades i la sessió quedi eliminada.

Programació i resultat de la pàgina d’error al duplicar una sessió existent.
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5.3.4 Creació de la interfície. Recepció

Quan un usuari vol accedir a una sala activa, ho pot fer, o bé, des de inwaves.es o a 
través de la URL que l’emissor disposa quan ha creat la sala.
Totes dues opcions permeten a qualsevol usuari que vulgui accedir el fet de visualitzar 
una sessió activa.

Si aquest usuari receptor entra a una sessió loguejat dins de Waves, és redirigit 
directament a la sessió en qüestió, agafant el valor de la sessió i guardant-la a la 
variable ‘COOKIE’. Si no, voldrà dir que l’usuari no està loguejat i se li demanarà un 
nom d’identificació previ a la visualització del directe. Quan aquest usuari té permís per 
accedir a l’streaming, la sessió oberta es connecta amb la base de dades de la xarxa i 
s’agafa d’ella el valor del nom de la sessió activa. És doncs quan es comprova el valor 
‘iduser’ de l’usuari que ha accedit. Per no mostrar el valor numèric d’identificació, el que 
es fa és relacionar l’id amb el ‘username’. És aleshores quan mostrem per pantalla, 
dins dels visitants “viewers” el nom de l’usuari. Per contra, si la base de dades no troba 
cap valor, significarà que l’usuari no té perfil d’usuari i s’el redirigeix al formulari per a 
què aquest introdueixi el seu nom d’identificació per mostrar a l’emissor i a la resta de 
visitants.

Quan una sessió està activa, aquesta fa una actualització del servidor cada 3 segons 
per mostrar automàticament el nom dels usuaris que van accedint a la sala.
Si la sala és tancada per l’usuari emissor, cadascun dels usuaris visitants rebran una 
alerta - pop up - indicant que el directe ha finalitzat. És aleshores quan l’usuari visitant 
és redirigit a la pàgina d’inici.

Codi que comprova si un usuari entra a la sessió loguejat o no. 

Codi que comprova si un usuari vol entrar a una sala loguejat o no.
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L’usuari visitant per la seva part també pot abandonar una sala en tot moment. Quan 
això passa les seves dades s’eliminen permanentment de la base de dades, i se’l 
redirigeix també a la pàgina d`inici.
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5.3.5 User Agent

Tok Box no és compatible amb el navegador Safari, i per aquesta raó s’ha creat una 
funció javascript per a indicar a qualsevol usuari que accedeix a inwaveslive.es que no 
es pot crear ni visualitzar sales des d’aquell navegador. Es dóna l’opció de descarregar  
Google Chrome o Mozilla Firefox. Tot això a partir d’un pop up que és predeterminat 
per Fancy Box, una llibreria de javascript. User Agent permet identificar el tipus de 
navegador amb la pàgina.

El desenvolupament del “userAgent”  per informar a l’usuari que amb Safari no es 
poden crear ni visualitzar sessions d’streaming, s’ha fet amb JavaScript perquè el que 
es pretén mostrar és un pop up sense necessitat d’haver de modificar tota la pàgina en 
si. Haver fet el codi amb PHP limitava la creació d’una alerta que s’hi mostres davant 
de la pàgina, i és per aquest motiu que, gràcies a una llibreria de jQuery, com ha estat 
FancyBox, s’ha pogut realitzar d’aquesta manera.

Programació del userAgent per indicar que Safari no és compatible.

FancyBox de jQuery per crear l’alerta del userAgent 
sense interferir en la pàgina de fons.
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Amb el desenvolupament realitzat perquè els usuaris de Waves puguin crear sales 
d’streaming s’ha aconseguit que un usuari pugui crear la seva pròpia sessió en directe 
de manera senzilla i ràpida, per així, tenir la possibilitat de poder difondre-la a tothom 
segons les seves necessitats. 

D’aquesta manera, l’usuari emissor disposarà d’una URL personal cada vegada que 
es crei una sessió nova, per poder difondre el seu directe a qualsevol persona que 
vulgui, així es permet la visita sense restriccions d’altres usuaris a les sales d’streaming 
actives dins de Waves Live.

El fet de permetre la difusió de manera directa és un factor important per l’usuari 
emissor, ja que se li permet un ventall de possibilitats per a què altres usuaris puguin 
opinar o criticar la seva actuació. Aquest mode d’intercomunicació fa que Waves Live 
sigui una plataforma d’enllaç molt útil entre músics que busquen d’altres per poder 
formar un grup o un altre usuari per tocar un instrument conjuntament.
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6 CONCLUSIONS

Gràcies a la realització d’aquest treball de final de grau s’han entès les dificultats 
de la gestió d’un projecte real. En el cas que ens ocupa, el projecte requeria dels 
coneixements adquirits a la carrera, i en el transcurs d’aquest, s’han desenvolupat 
d’altres que han anant solucionant problemes que anaven apareixent. 

Un dels softwares necessaris en la realització d’aquest projecte, Joomla!, ha sigut 
estudiat des de bon principi, és a dir, des de la seva instal·lació fins a la seva configuració 
final. L’aprenentatge del funcionament d’aquest software ha estat el punt necessari per 
poder crear la xarxa social amb èxit.

El  fet de saber de llenguatges PHP, JavaScript, jQuery i MySQL ha estat clau en la 
creació del projecte, sense els quals, l’oportunitat de crear un lloc d’streaming no hagués 
sigut possible. També, la necessitat de configurar una API per a l’àrea d’streaming 
posava solució a la possibilitat de poder fer directes simultanis i per més d’un usuari. 

La unió entre la xarxa social i l’streaming ha sigut un gran handicap a resoldre, ja que 
Joomla! disposa d’un mecanisme d’encriptació de passwords molt sofisticat. Això va 
posar en un problema el fet de poder “sincronitzar” l’inici de sessió de la xarxa amb 
la creació de sales de directe, ja que primerament es volia sincronitzar el nom i el 
password de l’usuari perquè aquest pogués accedir automàticament a les sessions. 
Això no va ser possible, si més no, no es va saber solucionar d’aquesta manera, i es 
va trobar una altra alternativa. La possibilitat de fer servir el paràmetre “cookie” – de 
l’inici de sessió de l’usuari a la xarxa social - emmagatzemant-lo com a l’id del usuari 
per a permetre el nexe de l’inici de sessió de la xarxa amb l’streaming, conclogué el 
problema satisfactòriament. 

Personalment val a dir que  fer un projecte així ha estat un gran repte, i que tots els 
handicaps que es tenien en primera instància han desaparegut en gran part, doncs 
els coneixements previs sobre programació i la seva relació amb els processos de 
configuració d’streaming eren al principi escassos. 

Cal dir també, i per finalitzar, que l’assoliment d’aquest projecte no significa 
l’abandonament de Waves, sinó tot el contrari, aquest projecte ha estat el punt i seguit 
a la futura realització de millores i noves implementacions per a tots els usuaris que 
vulguin accedir a gaudir d’aquesta xarxa social com és Waves.
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7 REPTES FUTURS

Aquest projecte conté factors molt positius, però no s’ha d’oblidar que també hi ha 
factors a millorar. És per aquest motiu que aquest treball ha suposat un gran repte 
personal en el seu desenvolupament.

Waves és un projecte fet amb el cor, ambiciós, i amb la intenció de craer una xarxa 
social alternativa a les existents per a un target determinat. L’objectiu és seguir creixent, 
millorant molts dels aspectes que requereixen millora, amb la finalitat d’incrementar el 
nombre d’usuaris que accedeixen a la xarxa social i poder aconseguir que aquests 
creïn sessions d’streaming per altres usuaris amb la finalitat de poder compartir 
esdeveniments.

La possibilitat de convertir la web en una interfície multilingüe és un punt important de 
millora, ja que així es facilitaria molt la navegació a aquells usuaris que no tinguin els 
coneixements suficients d’anglès per utilitzar la plataforma.

Un altre aspecte a millorar pot ser la interfície gràfica de la comunitat online. Amb això 
es milloraran temes de funcionalitat, com podria ser la implementació d’un xat entre 
usuaris, on la comunicació seria encara més directe que només amb la possibilitat 
d’enviar missatges privats o missatges de mur.

Un altre punt important de millora és la compatibilitat amb el navegador Safari per a la 
creació d’streaming. Amb això s’evitaria qualsevol de les restriccions de navegadors 
als usuaris perquè aquests puguin gaudir dels directes sense inconvenients.

L’adaptació a dispositius mòbils o tabletes és un tema pendent a Waves Live, ja que 
amb això permetríem als usuaris poder crear directes des de qualsevol lloc, no limitant-
lo només a estar davant la pantalla del seu ordinador.
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8 GLOSSARI

Back End: es refereix a l’estat final d’un procés, a la part d’administrador o programador 
de l’aplicació. És on s’actualitza i s’implementen les dades de la web. Contrasta amb el 
Front-End, que es refereix a l’estat inicial d’un procés.

Cookie: Informació que envia un lloc web i que s’emmagatzema en el navegador de 
l’usuari, on aquesta cookie pot consultar l’activitat que fa l’usuari en aquell entorn web.

CMS: anomenats gestors de continguts (Content Management System) que  són és 
sistemes per mantenir i actualitzar entorns web de manera fàcil. Normalment disposen 
d’aplicacions específiques per funcionar, però la gran majoria funcionen dins de 
la mateixa web. Els gestors de continguts més estesos són els que tenen origen al 
programari lliure, o programari “Open Source”.

CSS: Cascading Style Sheets és un llenguatge de fulls d’estil utilitzat per descriure la 
semàntica de presentació d’un document escrit en un llenguatge de marques. La seva 
aplicació més comuna és dissenyar pàgines web escrites en codi HTML.

Domini: conjunt de caràcters alfanumèrics que conformen un nombre únic el qual està 
lligat i defineix un lloc web. 

Enllaç: És l’element de referència o de navegació en un document que condueix a una 
altra secció del mateix documents o a qualsevol altre recurs dins d’Internet.

Estudi de la competència: Recopilació i anàlisi de la informació de les principals 
empreses competents que hi ha al mercat per poder prendre decisions dins del camp 
del màrqueting estratègic i operatiu.

Front-End: Fa referència a l’estat inicial d’un procés. Contrasta amb el Back-End, i és 
la interfície que veurà l’usuari final del website.

Hosting: Allotjament i manteniment d’arxius per a un o més llocs web. És on hi ha 
emmagatzemats tot els arxius que conformen la web. Les empreses que ofereixen 
aquests serveis s’anomenen ISP (Internet Service Provider).

HTML: Hyper Text Markup Language, és un llenguatge de programació dissenyat per 
estructurar textos i relacionar-los en forma d’hipertext.
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Internet: Infraestructura de xarxes a escala mundial que es connecta al mateix temps 
a tot tipus de computadores. Desenvolupat originàriament per als militars d’Estats 
Units per a les seves operacions, després es va utilitzar per al govern, la investigació 
acadèmica i comercial i per a les comunicacions.

JavaScript: Llenguatge de programació interpretat que permet millores en la interfície 
de l’usuari i pàgines web dinàmiques. 

Joomla!: Gestor de continguts CMS que ofereix la possibilitat de poder crear un 
entorn web atractiu i visual mitjançant la configuració d’una plantilla i creant mòduls on 
s’introduiran les dades de la interfície gràfica. 
És un software gratuït que treballa mitjançant programació PHP i MySQL. És un 
software gratuït que està dins l’anomenat “software de codi obert o Open Source”.

Jquery: és una extensió del llenguatge JavaScript. Es basa a facilitar i resumir les 
funcions habituals d’aquest llenguatge. Amb l’objectiu de poder realitzar interaccions 
i funcionalitats complexes en poques línies de codi que utilitzen funcions JQuery 
predefinides.

Keywords: Són les paraules o identificadors amb un significat particular i determinat 
per a un llenguatge de programació, amb la finalitat de donar a conèixer l’entorn web 
dins dels navegadors de recerca.

MAMP: és un conjunt de solucions integrat pel programari comercial lliure i de codi 
obert i propietari utilitzat en conjunt per executar llocs web dinàmics en equips Apple 
Macintosh. Proveeix als desenvolupadors amb els quatre elements necessaris per a un 
servidor web: un sistema operatiu (Macintosh), un gestor de base de dades (MySQL), 
un programari per a servidor web (Apache) i un programari de programació script web 
(PHP, Python o PERL).

Motors de cerca: Programes informàtics dissenyats per ajudar a trobar informació 
emmagatzemada a un sistema informàtic con és Internet. El motor de cerca permet 
demanar contingut que satisfaci un criteri determinat i retorna una llista de referències 
que compleixen aquest criteri. Els motors de cerca fan servir índex actualitzats 
regularment a través d’un robot web per a operar ràpida i eficientment.

MySQL: Sistema de gestió de bases de dades relacional, multi-fil i multi-usuari. Aquest 
sistema utilitza el llenguatge SQL (Structured Query Language).
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PHP: Llenguatge de programació interpretat que s’utilitza per a generar les pàgines 
de websites de forma dinàmica. S’executa al costat del servidor, i no pot ser visualitzat 
pels navegadors.

PhPMyADMIN:  eina de visualització de bases de dades. La seva funció és donar una 
interfície gràfica a les bases de dades perquè els desenvolupadors puguin treballar 
còmodament amb les consultes i els intercanvis a la base de dades.

Responsiva:  Es refereix al disseny web adaptable o adaptatiu, conegut per les 
sigles RWD (Responsive Web Design). Filosofia de disseny amb l’objectiu d’adaptar 
l’aparença de les pàgines web al dispositiu que es faci servir per visualitzar-la.

SEO: Search Engine Optimization. Es tracta d’un conjunt de tècniques que proporcionen 
als websites un millor posicionament en els motors de cerca.

SQL: llenguatge per a la consulta i inserció de dades dins d’una base de dades. Garanteix 
la comunicació entre la pàgina web i les dades emmagatzemades i estructures. Aquest 
llenguatge habitualment s’executa mitjançant el llenguatge PHP (veure punt anterior), 
que està perfectament adaptat per a l’obtenció de les dades que gestiona l’SQL.

Servidor dedicat: L’ús exclusiu de tot un servidor per a un únic client. És un tipus de 
hosting d’entre les opcions disponibles, però és una opció amb un cost econòmic molt 
elevat.

Sreaming: distribució multimèdia a través d’una xarxa informàtica de forma que l’usuari 
consumeix un arxiu d’àudio, vídeo o les dues en paral·lel a la descàrrega.

Template: Un tema és qualsevol combinació d’arxius de distribució (Layouts), plantilles 
(Templates) i/o estils (Skins) que creen l’experiència visual.

Token: Component lèxic que es compon d’una cadena de caràcters que pot 
emmagatzemar valors de tipus numèric, signes, etc. En el cas del projecte, per guardar 
una cadena numèrica per definir cadascuna de les sales d’streaming. 

URL: És una seqüència de caràcters que s’utilitza per a nomenar recursos a Internet 
per a la seva localització o identificació, com ara documents textuals, imatges, vídeos, 
presentacions digitals, etc.
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Wireframe: Esquema de pàgina o model de plantilla, és una guia visual que representa 
l’estructura esquelètica d’un website. Aquest representa el disseny incloent elements 
de la interfície i dels sistemes de navegació. El wireframe no té estils tipogràfics ni de 
colors, ja que l’enfocament principal radica en la funcionalitat, el comportament i la 
prioritat dels continguts.

Xarxa Social: Plataforma o lloc que se centra en la creació i la reflexió de les relacions 
socials entre les persones que comparteixen idees, esdeveniments i interessos comuns. 
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