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Resum

El  projecte  que  he  dut  a  terme  a  l'empresa  Medicina  Laboral  SCCL està 
focalitzat sobre un entorn laboral. La meva tasca ha estat millorar un lloc web 
on les empreses, els metges i els treballadors interactuen per aconseguir la 
integració laboral dels tercers. Vigila la seva salud i els prevé dels riscos dels 
seus  llocs  de  treball.  Tantmateix  busca  la  integració  de  treballadors 
incapacitats, amb minusvalideses o ineptituds.

Una sèrie de professionals sanitaris actuen de forma cooperativa i es crea un 
carnet sanitari per cada treballador per evitar repetir reconeixements mèdics 
innecessaris.  I  es poden realitzar informes al mateix moment d'introduir les 
dades  a  la  pàgina  web,  des  d'on  els  mateixos  treballadors  podran  veure 
l'informe en format digital.

En  aquesta  memòria  explico  una  base  teòrica  dels  llenguatges  de 
programació i de marques que cal saber per fer una pàgina web dinàmica amb 
MySQL, com PHP, HTML, CSS i JavaScript. També com està organitzada la 
base de dades del servidor i les eines per a gestionar-la d'una forma fàcil i 
eficaç. I un altre capítol per descriure les eines que calen per desenvolupar un 
sistema web d'aquesta envergadura.

I  per  últim  els  detalls  més  tècnics  i  concrets  de  les  rutines  o  funcions 
programades, com la creació d'un calendari perquè els metges tinguin la seva 
agenda,  implementar  seguretat  a  la  web,  optimitzar  les  consultes  o  crear 
rutines que facilitin tasques que s'hagin de repetir sovint. Amb tot això i unes 
quantes explicacions es comprendrà el funcionament de tot el programa.
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Overview

The  project  which  I've  made  in  the  Medicina  Laboral  SCCL company  is 
focused in workplace.  My task has been to improve a Web site where the 
companies, the doctors and the workers interact to obtain the work integration 
of third ones. It watches his health and anticipates them of his jobs risks.  Also 
it looks for the integration of handicapped workers or with ineptitudes.

A few sanitary professionals acts in cooperative form and a sanitary card is 
created for each worker to avoid to repeat unnecessary medical examinations. 
Reports can be made in the same moment that doctors introduce the data in 
the Web, from where such workers could see the report in digital format.

In  this  memory  I  explain  a  theoretical  base  of  programming  and  markup 
languages that are necessary to know how to build a dynamic Web site with 
MySQL, like PHP, HTML, CSS and Javascript.  Also how is the server data 
base organized and the tools to manage it easily and effectively.  And another 
chapter to describe the necessary software to develop this huge web site.

And finally the technical details of the routines or programmed functions done, 
like  the  creation  of  a  calendar  so  that  the  doctors  have  their  agenda,  to 
implement security to the Web, querys optimization or to create routines that 
do repetitive tasks. With all of that and some more explanations the program 
will be understood.

http://www.diccionarios.com/consultas.php#
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Introducció

L'empresa  MEDICINA LABORAL,  Sociedad  Cooperativa  Catalana  Limitada 
(SCCL)  és una societat cooperativa de treball associat. Promou una iniciativa 
social  per  aconseguir  la  integració  laboral  de  treballadors  amb  ineptituds, 
minusvalideses  o  incapacitats,  vigila  la  seva  salud  i  els  prevé  dels  riscos 
laborals.

Per això, una sèrie de professionals sanitaris actuen de forma cooperativa per 
suplir  les  deficiències  que  poden  ocórrer  a  cadascun  dels  llocs  de  treball. 
D'aquesta unió va sorgir la idea de crear un carnet sanitari per cada treballador, 
de manera que s'evita repetir reconeixements mèdics innecessaris. A més a 
més es va crear el propòsit de realitzar memòries amb les dades mèdiques 
facilitades a través de la pàgina web de Medicina Laboral, SCCL.

I és aquí on neix aquest projecte, que possibilita oferir una vigilància mèdica a 
les empreses, a llurs treballadors i  llocs de treball  amb un model  de gestió 
preventiva dinàmic i interactiu.

L'objectiu del mateix és el desenvolupament d'un programa de seguiment de 
dades sanitàries mitjançant una aplicació web, on les empreses comuniquen 
els seus riscos segons els llocs de treball,  els metges sol·liciten per la seva 
banda  exàmens  i  proves  mèdiques  per  a  buscar  danys  col·laterals  i  els 
treballadors poden obtenir informació sobre els resultats. Això es fa en base a 
la nova Llei  de Prevenció de Riscos Laborals i  pot constituir  un bon model 
d'anàlisi epidemiològic de dades sanitàries.

S'han  utilitzat  eines  de  software  per  al  desenvolupament  d'aplicacions  web 
dinàmiques, tots ells editors de text ressaltat,  com Dreamweaver MX i  PHP 
Designer però principalment Quanta Plus. El llenguatge de programació utilitzat 
és PHP (acrònim de "PHP: Hypertext Preprocessor") i el sistema de base de 
dades  és  MySQL.  A les  pàgines  posteriors  veurem  les  característiques  de 
cadascun.

Les dades s'han tractat per ser mostrades d'una forma elegant i senzilla a tots 
els  usuaris.  Aquest  conjunt  el  conformen  les  tres  parts  esmentades 
anteriorment: empreses, metges i treballadors. Segons el grup tenen accés a 
unes  o  altres  seccions,  i  és  molt  important  conèixer  les  necessitats  de 
cadascun i la seguretat que les dades reportades requereix.

S'ha necessitat  un perfil  molt  analític  i  resolutiu per aconseguir  passar d'un 
sistema web semi estàtic a un completament dinàmic; bàsicament per poder 
entendre el codi i les tasques plantejades inicialment i millorar-les d'acord als 
requeriments  desitjats.  Per  això  s'han  creat  funcions  que  realitzen  tasques 
rutinàries, com veurem més endavant.
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CAPÍTOL 1.Llenguatges

Per elaborar una pàgina web dinàmica és necessari conèixer el continent de les 
dades que es volen mostrar. Visualitzar un text o una imatge, és una cosa que 
tots  tenim  assumida  quan  naveguem  per  Internet;  el  tipus  de  lletra,  si  el 
paràgraf està alineat a un costat o justificat, els colors, etc. Darrera de tot el que 
presenta el  navegador  que usem s'amaga un codi  particular:  HTML,  CSS i 
JavaScript  que  el  programa  sap  desxifrar  per  presentar  un  contingut  ben 
formatat.

Tenim eines de desenvolupament web del tipus What You See Is What You Get 
(WYSIWYG, “allò que veus és allò que obtens”) amb els quals per fer pàgines 
no cal saber cap llenguatge. El creador només s'ha de preocupar de col·locar 
els continguts segons el seu gust i el programa ja s'encarrega de generar el 
codi font pertinent. Similar a un processador de textos on ja veiem com serà el 
resultat final mentre escrivim.  Exemples d'editors HTML tipus WYSIWYG són 
Dreamweaver, Quanta Plus, NVU, Microsoft Frontpage, OpenOffice Writer.

Per  la  realització  d'aquest  projecte,  però,  no  he  usat  aquests  avantatges 
gràfics sinó que directament he editat el codi font. És per això que tot seguit 
explicaré els trets característics de cada llenguatge.

1.1.HTML

És el llenguatge estàndard per l'edició de documents web i fou definit per una 
organització internacional d'estandardització (el  World Wide Web  Consortium, 
en  endavant  W3C).  Malgrat  algunes  vegades  es  titlla  com a  llenguatge de 
programació no ho és, ja que només marca les directrius per donar format a la 
web.  Això  sí,  en  el  seu  codi  es  poden  inserir  veritables  llenguatges  de 
programació  per  afegir  interactivitat  a  la  pàgina,  com poden  ser:  VBScript, 
JavaScript, PHP, Applets de Java, etc.

El HTML com a tal, és una aplicació de la tecnologia de marcatge de textos 
-Hypertext Markup Language o llenguatge de format de documents d'hipertext-. 
El concepte base és el d'intercalar  marques o etiquetes  en la informació, les 
quals indiquen al navegador les propietats que tindrà el text; negreta, colors, 
posició o si està en un determinat llenguatge. Aquestes propietats addicionals 
que  proporcionen  les  etiquetes  són  les  anomenades  marques.  Existeixen 
multitud d'etiquetes definides per l'estàndard i és per això que només mostraré 
un exemple de pàgina amb les etiquetes obligatòries:

<!DOCTYPE>
<html>
   <head>
     <title>Exemple</title>
   </head>
      <body>Contingut web</body>
      <!-- comentari -->
 </html>
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La  primera  línia  està  reservada  al  DOCTYPE  (tipus  de  document);  aquest 
element  -que  molts  programadors  web  obvien  incorrectament-  indica  al 
navegador la versió i tipus de HTML usat, de forma que aquest usarà el model 
de renderització (sic)1 adequat al tipus de document. Després ve el document 
HTML, que està dividit  en dues seccions: head (capçalera) i  body (cos).  La 
capçalera és la secció apropiada per incloure informació sobre el document, la 
major part de la qual no serà mostrada als lectors, com descripció, paraules 
clau, joc de caràcters, enllaços a fitxers de javascript o de fulls d'estil... i la més 
important: el títol de la pàgina. Finalment al cos ficarem tots els continguts de la 
pàgina, tot allò que volem mostrar als visitants. La forma d'inserir comentaris en 
HTML és amb els caràcters “<!--” i “-->”.

Cal esmentar que ja no hi haurà noves versions del HTML i que la darrera és 
HTML 4.01. Tanmateix l'herència d'aquest estàndard es manté en XHTML, que 
es  basa  en  XML (eXtensible  Markup  Language  o  llenguatge  de  marcatge 
ampliable o extensible).

1.2.CSS

Els  fulls  d'estil  en  cascada  (Cascading  Style  Sheet  en  anglès)  són  un 
mecanisme simple que descriu com es mostrarà un document a la pantalla, o 
com s'imprimirà,  o fins i  tot  com serà pronunciada la informació present  en 
aquell  document a través d'un dispositiu de lectura. També  va ser creat per 
W3C,  amb la finalitat de separar l'estructura de la presentació,  i s'utilitza per 
donar estil  a documents HTML i  XML. La darrera versió és el  CSS nivell  2 
revisió 1 amb data 13 de juny de 2005 i ja fa temps, però, que es treballa en 
CSS de nivell 3. Els tipus de mitjans reconeguts són:

• screen: monitors d'ordinador.
• tv: pantalles de televisió.
• handheld: dispositius manuals, com telèfons, ordinadors de butxaca, etc.
• projection: projeccions amb transparències o dispositius especials.
• tty: dispositius de consola o impressores amb caràcters d'amplada fixa.
• print: impressores d'ús general.
• embossed: impressores especials amb sistema braille.
• braille: dispositius tàctils en sistema braille.
• aural: lectors o sintetitzadors de veu.
• all: indicat per aquelles propietats que encaixen en tots els dispositius (si és 

possible). Ometre el tipus de mitjà provoca el mateix resultat.

Aquesta  forma de descripció  d'estils  ofereix  el  control  total  sobre l'estil  i  el 
format dels documents, i per tant permet crear webs d'una manera més exacta i 
tenir més control dels resultats finals. Qualsevol canvi en l'estil marcat per un 
element  del  CSS afectarà  a  totes  les  pàgines  vinculades a  aquell  CSS on 
aparegui aquest element. 

1 sic [adv]. En una transcripció, mot que es posa, entre parèntesis o entre claudàtors, al costat d'un mot equivocat o 
inintel·ligible en el text, a fi que el lector no atribueixi la falta al transcriptor.

http://www.w3.org/TR/CSS21/media.html#media-types
http://www.w3.org/TR/CSS21/
http://www.w3.org/TR/CSS21/
http://www.w3.org/TR/html401/


4                                                                                                        Desenvolupament de l'aplicació web de Medicina Laboral  

Un full d'estil és, en essència, un conjunt d'estaments o regles. Es poden fer 
moltes més coses que únicament amb HTML no, com incloure marges, espaiat 
entre línies o entre caràcters, enllaços sense subratllar, canviar el color, el tipus 
de lletra, la posició del elements... Al final del document, a l'annex, he adjuntat 
els estils creats per tot el lloc web (fitxer estilos.css).

1.2.1.Regles

1.2.1.1.Jocs de regles

Els  jocs  de  regles  o  simplement  regles  són  les  estructures  més  normals. 
Consten d'un selector  i  una declaració,  la  qual,  alhora,  es composa per  un 
conjunt de propietats i el valor que els assignem. Per exemple:

h1 { color:red; text-align:center; }

Els selectors constitueixen el nexe de comunicació entre l'estil i el document 
HTML o XML en especificar el conjunt d'elements que es veuran afectats per la 
declaració. La declaració és la part de la regla que estableix quin serà l'efecte. 
A l'exemple anterior el selector h1 indica que tots els elements h1 del document 
o documents vinculats a aquest full d'estil es veuran afectats per la declaració 
(elements entre les claus).  Aquesta estableix que la propietat  color tindrà el 
valor red (vermell) i la propietat text-align centrarà el text. Com veiem, si hi ha 
més d'una declaració es separen per un punt i coma (;).

Trobem molts tipus de selectors que augmenten notablement les possibilitats, 
que no comentaré però els enumero: universal, de tipus, de descendència, de 
fills, d'adjacents directes, d'adjacents indirectes, d'atributs i d'identificador. 

Una forma senzilla, ja inclosa en el primer nivell del CSS, d'usar els selectors 
de classe en documents HTML consisteix en posar un punt entre el selector de 
tipus i el nom de la classe. Com els elements que comparteixen classe no cal 
que siguin del mateix tipus, podem referir-nos a qualsevol element d'una classe 
(amb el selector universal (*) o directament ometent-lo) o especificar a més a 
més un tipus d'element.

.Especial { font-size:1.5em; background:yellow; }
p.Especial { text-align:center; }
h3.Especial { border:2px solid black; }

En aquest exemple estem assignant les propietats  font-size i  background per 
qualsevol  element  de  la  classe  Especial,  la  propietat  text-align només  pels 
paràgrafs d'aquesta classe, i la propietat border només per la capçalera h3 de 
la mateixa classe.
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1.2.1.2.Regles arroba

És l'altre tipus d'estament i rep aquest nom perquè comença amb el caràcter 
arroba (@) seguit immediatament per un identificador. Segons de quina regla 
es tracti finalitzarà amb un punt i coma (;) o podrà tenir un bloc de declaracions 
posterior. Les regles arroba (o at-rules) han d'aparèixer al principi del full d'estil, 
abans dels jocs de regles, d'altra forma seran ignorades. Alguns exemples:

@charset "ISO-8859-1";
@import url(impres.css);
@media print {

BODY { font-size: 10pt }
}

La regla @charset ha de ser la primera de totes si enllaçarem un fitxer de full 
d'estils extern i indica la seva codificació de caràcters. La segona regla indica 
l'adreça del fitxer enllaçat,  i  així  l'importem. I la regla  @media indica que la 
declaració BODY {...} s'usarà només quan la pàgina sigui impresa.

A més a més existeixen tres regles arroba més:  @page,  defineix  una àrea 
rectangular on el contingut és mostrat en un mitjà;  @fontdef, per enllaçar un 
fitxer de definició de fonts al document; i  @font-face, per enllaçar un fitxer de 
fonts (Embedded OpenType).

Les regles arroba serveixen doncs per indicar al navegador quelcom més que 
un estil de composició.

1.2.1.3.Pseudo-classes i pseudo-elements

Les pseudo-classes i els pseudo-elements són abstraccions que amplien les 
possibilitats  de  selecció  d'aquest  llenguatge.  El  seu  ús  fa  possibles  certs 
efectes i funcions que amb HTML precisarien d'un excés d'etiquetes. Consisteix 
en afegir l'identificador de la pseudo-classe o del pseudo-element a continuació 
del selector i el caràcter “:”. Es diferencien en que les primeres restringeixen el 
conjunt d'elements que respon al selector d'acord a un patró o característica, 
en certa manera podrien definir-se com filtres. Els segons seleccionen una part 
de tots  i  cadascun dels  elements  que responen al  selector  i  només poden 
aparèixer després d'aquest. Així:

a:hover { text-decoration:none; }

És la típica regla fins i  tot per aquells que no hagin vist res de les pseudo-
classes. Indica que no s'apliqui cap decoració al text quan el punter passi pel 
seu damunt (hover). Però aquesta regla no distingeix entre si l'enllaç ja l'havíem 
visitat o no. Amb aquesta modificació sí:

a:link:hover, a:visited:hover { text-decoration:none; }

A més a més serveix per veure que dues pseudo-classes poden conviure en el 
mateix selector (link i hover, visited i hover). Un altre exemple:
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td:lang(ca):first-child:first-letter { font-size:200%; }

Aquí les pseudo-classes són lang(es) i  first-child i el pseudo-element és  first-
letter. I la regla aplicarà una mida de lletra el doble de gran per a la primera 
lletra de totes les cel·les que siguin la primera del seu ascendent (és a dir, de la 
seva fila) i on el llenguatge el català hagi estat el llenguatge especificat. Podem 
adonar-nos  de  seguida  que  amb  els  fulls  d'estil  podem  fer  coses  molt 
complicades i  amb precisió.  A l'especificació del  CSS 2.1 tenim quines són 
totes les pseudo-classes i pseudo-elements.

1.2.2.Cascada

La cascada és un model mitjançant el qual és possible la convivència de varis 
fulls d'estil en el mateix document, els quals poden tenir tres orígens diferents:
• L'autor inclou informació de l'estil  enllaçant  fitxers CSS o,  en el  cas  de 

documents HTML, inserint-la dins del mateix.
• L'usuari pot aportar el seu full d'estils a través de l'aplicació, la qual li pot 

posar més o menys difícil. Això no s'ha de confondre amb les opcions de 
triar fulls d'estil d'algunes pàgines web perquè malgrat tria l'usuari l'origen de 
les opcions segueix sent l'autor.

• L'aplicació (comunament el navegador) utilitza un full d'estils predeterminat, 
encarregat  per  exemple  de  marcar  en  blau  els  enllaços  no  visitats  o 
d'inclinar les lletres dels elements em. En certs casos aquest full d'estils no 
existeix realment i són simplement uns valors predeterminats amb el mateix 
comportament.

Quan vàries regles afecten a la mateixa propietat  del  mateix  element en el 
mateix mitjà (d'altra forma no hi ha cap conflicte) el dilema es resol aplicant 
unes normes en cascada, que es regeixen per aquest ordre estricte:
• Origen  :  la informació del full  d'estil  de l'aplicació és substituïda per la del 

usuari i aquesta per la de l'autor.
• Especificitat  :  si  l'origen  és  el  mateix  les  regles  més  específiques 

substitueixen a les més generals.
• Aparició  :  si  no  s'ha  pogut  dirimir  el  conflicte  mitjançant  els  dos  criteris 

anteriors, preval la darrera regla en ser especificada.

Es pot apreciar que el primer dels criteris deixa a l'usuari indefens en front de 
l'entusiasme de l'autor. Per evitar-ho es pot augmentar el pes d'una declaració 
agregant l'atribut !important a la propietat. La regla següent en un full d'estil de 
l'usuari obliga a l'aplicació a subratllar els enllaços tot i que l'autor especifiqui 
que no ha de ser així:

a { text-decoration:underline !important; }

En el primer nivell de CSS una declaració d'autor marcada com a important 
predominava sobre una declaració d'usuari marcada com important. Això va ser 
corregit  al  nivell  2,  de  manera  que  actualment  l'ordre  d'importància  de  les 
declaracions segons el seu origen és, de menor a major:

http://www.w3.org/TR/CSS21/


Llenguatges                                                                                                                                                                             7  

Declaració al full d'estils de l'aplicació.
Declaració convencional al full d'estils de l'usuari.
Declaració convencional al full d'estils de l'autor.
Declaració !important al full d'estils de l'autor.
Declaració !important al full d'estils de l'usuari.

1.2.3.Herència

Algunes propietats poden heretar-se automàticament de l'element pare. Vol dir 
que  una  declaració  pot  afectar,  no  només  als  elements  que  resultin  del 
corresponent  selector,  sinó  també  als  seus  descendents.  L'especificació 
defineix, per cada propietat, si s'hereta o no. En alguns casos serà fàcil deduir 
l'herència sense mirar l'especificació, per exemple les propietats relacionades 
amb el  format  visual  (posició,  vores,  mida,  fons,  marge,  etc.)  no  s'hereten 
perquè si fos així seria caòtic. Igualment, el millor és assegurar-se ja que pot 
prevenir força maldecaps i declaracions redundants.

Fins i tot per totes aquelles propietats que no l'especifiquen, és possible forçar 
l'herència amb l'ús del valor inherit. El següent exemple assignaria a l'element 
identificat com a Quadre la mateixa altura que s'ha computat pel seu element 
pare (si això té sentit en el context):

#Quadre { height:inherit; }

1.3.JavaScript

És un llenguatge de programació interpretat2 àmpliament utilitzat  al  món del 
desenvolupament web perquè és molt versàtil i potent. No l'executa el sistema 
operatiu sinó el navegador i per això és multi plataforma (a diferència del seu 
rival més proper Visual Basic Script3 de Microsoft, que només pot utilitzar-se 
amb el navegador Internet Explorer). Fou inventat per Brendan Eich a Netscape 
Communications  (empresa  dels  primers  navegadors  d'Internet  comercials). 
Està basat en objectes i guiat per esdeveniments. No ho hem de confondre 
amb orientat a objectes, que vol dir que podem programar sense necessitat de 
crear classes, tot i que ho podem fer.

A la figura 1.1 podem veure la jerarquia d'objectes de JavaScript, la qual rep el 
nom  de  Model  d'Objecte  de  Document  (DOM),  d'un  navegador  i  versió 
concrets. Observem que totes les referències comencen amb l'objecte més alt, 
window (la finestra del navegador), i que els altres hi estan continguts. No és 
necessari  que l'usem, JavaScript  suposa que si  no indiquem el  contrari,  tot 
ocorre dins de la finestra del navegador. Per exemple, per assignar un valor a 
l'àrea de text d'un formulari amb nom MeuForm es faria:

document.MeuForm.textarea.value = “Escric un comentari.”

2
 No s'ha de compilar el codi, un intèrpret el converteix a llenguatge màquina. 

3
 Podem definir script com el codi d'un llenguatge interpretat.
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JavaScript  ens  permet  fer  pàgines web dinàmiques,  comprovació  de  dades 
(formularis),  ús  dels  elements  de  la  pàgina  o  intercanviar  informació  entre 
finestres,  manipular gràfics i  textos...  Comparteix molts elements amb altres 
llenguatges d'alt nivell i és molt semblant a altres com C, Java o PHP, tant en el 
format com en la sintaxis.

Per  incloure  el  seu  codi  s'usen  les  marques  HTML <SCRIPT>  (a  l'inici) i 
</SCRIPT> (al final) i pot trobar-se a qualsevol part de la pàgina web, tant al 
<HEAD> com al <BODY>. Tot i això es recomana posar-ho al principi perquè si 
hi  ha  esdeveniments  que  depenen  de  les  funcions  JavaScript,  i  aquestes 
encara no han estat carregades pel navegador potser no s'executaran, com:

<BODY onLoad = salutacio()>

que  hauria  de  d'executar  la  funció  salutacio()  tan  bon  punt  es  carregui  la 
pàgina. Una altra manera de definir les funcions és enllaçar un fitxer que les 
contingui, de manera que les podem tenir totes ben agrupades, així:

<SCRIPT language="Javascript" src="funcions.js"></SCRIPT>

Com  en  la  majoria  de  llenguatges,  JavaScript  és  sensible  a  majúscules  i 
minúscules;  si  una  variable  la  declarem  com  VarExemple és  diferent  de 
varexemple.  També  podem  tabular  el  codi  com  ens  sembli  o  escriure  un 
nombre  variable  d'espais.  Un  altre  aspecte  important  és  que  en  aquest 
llenguatge no cal afegir un punt i coma (;) al final de les instruccions si només 
en  posem  una  per  línia.  Si  usem  aquest  operador  podem  incloure  vàries 
sentències  en  la  mateixa  línia  de  codi.  Per  afegir  comentaris  entre  el  codi 
funciona igual que pel C o PHP, tot allò que teclegem entre els caràcters “/*” i 
“*/” o si la línia comença amb “//” no serà interpretat.

En aquest projecte he usat principalment JavaScript pel control o verificació de 
formularis, però també per enviar el formulari després de seleccionar una opció 
d'un menú desplegable o per redireccionar (sic) una pàgina.

1.4.PHP

Acrònim  recursiu4 de  "PHP:  Hypertext  Preprocessor"  (originat  de  Personal 
Home  Page  Tools),  és  un  llenguatge  "Open  Source"  interpretat  d'alt  nivell, 
especialment pensat per desenvolupaments web i el qual pot ser incrustat en 
pàgines HTML. La majoria de llur sintaxis és similar a C, Java i Perl i és fàcil 
d'aprendre, sobretot si pensem en les assignatures impartides de C durant la 
carrera de telecomunicacions. La fita i el millor d'aquest llenguatge és permetre 
escriure  als  principiants,  llocs  dinàmics  d'una  manera  ràpida  i  senzilla,  i  a 
l'ensems  ofereix  moltes  característiques  avançades  pels  programadors 
professionals.

Per interpretar un fitxer, php simplement interpreta el text del mateix fins que 
troba un dels quatre conjunts de caràcters especials que delimiten el bloc de 
codi PHP. Els dos més comuns són <?php ... ?> i <SCRIPT language="php"> ... 

4  Acrònim en el qual la primera lletra del mateix fa referència al propi acrònim. Exemple: GNU: GNU's Not Unix.

http://www.php.net/
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</SCRIPT>, però per compatibilitat amb XML o XHTML és millor usar sempre el 
primer. L'intèrpret executa tot el codi de dintre del bloc i la resta l'ignora. Això 
ens permet escriure, per exemple:

<?php
if ($expressio) {

?>
<strong>Cert.</strong>
<?php

} else {
?>
<strong>Fals.</strong>
<?php

}
?>

<?php
if ($expressio) {

echo "<strong>Cert.</strong>";

} else {

echo "<strong>Fals.</strong>";

}
?>

Les etiquetes <STRONG> i  el que contenen són purament HTML, i  els dos 
codis són equivalents.  En general,  per escriure blocs grans de text  és més 
eficient separar-los del codi PHP que enviar tot el text mitjançant les funcions 
echo( ), print( ) o similars.

La diferència amb la tecnologia JavaScript és que PHP s'executa al servidor i 
l'altre al client. Si executem un script similar al de l'exemple anterior al nostre 
servidor, el client només rebrà el resultat de l'execució, amb cap possibilitat de 
determinar el codi que l'ha generat.

1.4.1.Què es pot fer amb PHP

Existeixen tres camps on usar scripts en aquest llenguatge:
– Scripts del costat del servidor; és el camp més tradicional i el principal focus 

de treball. Cal disposar d'un servidor web, l'intèrpret PHP i un navegador.
– Scripts a la línia de comandes. Només amb l'intèrpret ja n'hi ha prou per 

executar-lo així. Ideal per processos cron5 (Unix/Linux) o el planificador de 
tasques (Windows).

– Escriure aplicacions gràfiques. Probablement no és el llenguatge idoni per 
això  però  és  possible  usar  característiques  avançades  de  PHP  en 
programes clients amb PHP-GTK6.

Pot  ser  utilitzat  en  qualsevol  dels  principals  sistemes operatius  i  suporta  la 
majoria  dels  servidors  web  del  mercat.  Es  pots  programar  de  forma 
procedimental o amb programació orientada a objectes. Entre les habilitats de 
PHP s'inclouen: creació d'imatges, fitxers pdf i pel·lícules Flash, generats en 
temps real.  O mostrar  altres  fitxers  com XHTML i  XML o  autogenerar-los  i 
desar-los al servidor en lloc d'imprimir-los per la pantalla.

La seva característica més potent i notable és la compatibilitat amb una gran 
quantitat de bases de dades; destaco Ingres, Sybase, PostgreSQL, MySQL i 

5 cron és un administrador regular de processos en segon pla ("dimoni") pel sistema operatiu Unix (i basats en Unix) 
que executa programes a intervals regulars. Els processos i la seva hora d'execució es configuren al fitxer crontab.
6 GTK: abreviatura de GIMP toolkit, són biblioteques o rutines per desenvolupar interfícies gràfiques d'usuari (GUI).
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Oracle. De forma addicional suporta ODBC (Open DataBase Connectivity), per 
tant es pot connectar a qualsevol base de dades que suporti l'estàndard.

A més a més PHP es pot connectar a altres protocols com LDAP, SNMP, POP3, 
HTTP  i  molts  altres,  crear  sockets  purs,  usar  objectes  Java  de  forma 
transparent com objectes PHP, processar textos i expressions regulars POSIX 
o tipus Perl, utilitats de compressió, conversió de calendaris...

Per totes aquestes raons, PHP és un llenguatge molt apropiat per la creació 
d'aplicacions web molt robustes. Actualment la darrera versió és la 4.4.2 (de 
PHP4, del 11 de gener del 2006) i la 5.1.2 (de PHP5, del 12 de gener del 2006). 
Per elaborar aquest projecte, la versió instal·lada al servidor, i doncs, amb la 
qual he treballat, és la 4.3.8.

Fig. 1.1. Jerarquia d'objectes de JavaScript (DOM) per Netscape Navigator 4.x.
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CAPÍTOL 2.Base de dades

Ja hem vist  la quantitat  de bases de dades amb què PHP pot treballar.  En 
aquest projecte he utilitzat MySQL, entre altres factors perquè ja era el sistema 
que utilitzaven per emmagatzemar les dades en el moment d'iniciar jo el meu 
treball. Tot seguit explico per què és tan estès.

2.1.MySQL. Característiques

És un sistema gestor de bases de dades relacionals desenvolupat i mantingut 
per l'empresa MySQL AB sota la filosofia del programari lliure. Pot utilitzar-se 
gratuïtament i el seu codi font està disponible.

Empra SQL (Structured Query Language o llenguatge de consulta estructurat). 
És un llenguatge declaratiu7 d'alt nivell d'accés a bases de dades relacionals 
que  permet  especificar  diversos  tipus  d'operacions  sobre  les  mateixes  i 
n'explota la seva flexibilitat i potència. Uneix característiques d'àlgebra i càlcul 
relacional permetent executar consultes amb la finalitat de recuperar informació 
d'interès d'una base de dades d'una forma senzilla.

Inicialment MySQL mancava d'elements considerats essencials a les bases de 
dades relacionals, com són la integritat referencial i les transaccions. Gràcies al 
primer es garanteix que una entitat (fila o registre) sempre es relaciona amb 
altres entitats vàlides, és a dir, que existeixen a la base de dades. Si intentem 
esborrar una entitat relacionada amb una altra existent, el gestor de la base de 
dades no ens deixarà fer l'operació; primer hauríem d'eliminar l'altra entitat. Les 
transaccions  són un  conjunt  d'ordres  cap  al  gestor  de  base  de  dades  que 
s'executen en una unitat  de treball,  és a dir,  de forma atòmica.  Així  es pot 
mantenir la integritat de les dades fent que les transaccions no puguin finalitzar 
en un estat incomplet. Si s'hagués de cancel·lar-ne una, el sistema desfà totes 
les accions executades fins deixar les dades com si cap transacció s'hagués 
realitzat.

Tot  i  les mancances inicials  -la  velocitat  va ser  el  seu principal  objectiu  de 
disseny-  va  atreure  als  creadors  de  pàgines  web  amb  contingut  dinàmic, 
justament per la seva simplicitat. I poc a poc els elements que falten a MySQL 
van  sent  incorporats,  tant  per  desenvolupaments  interns  com  pels  qui 
desenvolupen  programari  lliure.  Entre  les  característiques  de  les  darreres 
versions (l'última és la 5.0.18 del 21 de desembre del 2005), destaco:

– Disponibilitat en gran quantitat de plataformes i sistemes.
– Diferents  opcions  d'emmagatzematge,  segons  vulguem  velocitat  en  les 

operacions o el major nombre d'operacions disponibles.
– Molt poc consum de recursos, tant de processador com de memòria.
– Transaccions i claus foranes.
– Connectivitat segura.
– Replicació (desar les dades en més d'un lloc).
– Cerca i indexació de camps de text.

7 Llenguatge de programació on s'indica a la computadora què es vol obtenir o què s'està buscant.

http://www.mysql.com/company/
http://www.mysql.com/
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– Control d'accés: permís d'usuaris i taules on tenen accés.
– Utilitats d'administració (backup, recuperació d'errors, etc.)
– Molt bona integració amb PHP.

La  llicència  GPL  de  MySQL  obliga  a  distribuir  qualsevol  producte  derivat 
(aplicació) sota la mateixa llicència. Si algú desitja incorporar aquest sistema 
gestor de bases de dades al seu producte amb una altra llicència pot adquirir la 
llicència comercial de MySQL.

2.2.Administració de la base de dades

Podem accedir a MySQL a través de la línia de comandes (escrivint  mysql) i 
des  de  l'usuari  administrador  configurar  totes  les  bases  de  dades,  usuaris, 
permisos, etc. Però MySQL també ho permet fer directament amb comandes, 
de  manera  que  un  programa  extern  pot  executar-les  amb  els  paràmetres 
pertinents i administrar així la base de dades.

Per això neix  phpMyAdmin, un projecte de codi obert i lliure distribució, escrit 
íntegrament  en  PHP  per  facilitar  la  tasca  d'administrar  la  base  de  dades 
MySQL. Permet gestionar de forma completa un servidor (si tenim el compte de 
super usuari o  root) o de la base de dades d'un usuari en particular, i  tot a 
través  d'una  interfície  web  molt  intuïtiva.  Només  es  requereix  el  servidor 
MySQL i web, amb PHP en funcionament, i per altra banda un navegador, que 
podem usar a la mateixa màquina o de forma remota.

De seguida ens podem adonar que no cal tenir accés físic al servidor ni a la 
línia de comandes, perquè podem controlar tot des d'un altre lloc. Aquest és el 
cas de Medicina Laboral, que té contractat un servidor dedicat a una empresa 
externa de hosting8. Així doncs mitjançant phpMyAdmin he pogut modificar tots 
els registres i taules que ha calgut, o simplement consultar dades.

8 Allotjament web. Servei que dóna als usuaris d'Internet un sistema per emmagatzemar contingut accessible via web.

Fig. 2.1. Pantalla d'entrada a phpMyAdmin.

http://www.phpmyadmin.net/


Base de dades                                                                                                                                                                      13  

Les característiques i capacitats de phpMyAdmin són:
• crear i eliminar bases de dades,
• crear, copiar, eliminar, reanomenar i alterar taules,
• manteniment de taules,
• eliminar, editar i agregar camps,
• executar qualsevol sentència SQL, fins i tot consultes en lot,
• administrar claus als camps,
• importar fitxers de text a les taules,
• crear i llegir informació de taules abocada en fitxers*,
• exportar les dades a formats CSV, XML i Latex*,
• administrar múltiples servidors,
• administrar usuaris MySQL i llurs privilegis,
• verificar integritat referencial en taules MyISAM,
• crear fitxers PDF amb gràfics del disseny de la base de dades,
• cerques globals o fitades per la base de dades,
• suport per taules InnoDB i claus foranes,
• suport mysqli, l'extensió millorada de MySQL,
• traduït en 50 idiomes diferents.

(*) pot comprimir (formats Zip, GZip -RFC 1952- o Bzip2) les dades abocades i 
exportades en fitxers CSV amb la versió 4.0.4 o superior amb el suport de Zlib 
(--with-zlib) i/o Bzip2 (--with-bz2).

La  darrera  versió  estable  del  programa  és  phpMyAdmin  2.7.0-pl2  i,  com 
apreciem a la figura 2.1, la que tenim instal·lada al servidor és la 2.6.2-pl1.

2.3.Organització de la base de dades

A la introducció he descrit quins tres grups de persones faran ús de la web; 
empreses, col·laboradors (principalment metges) i  treballadors. La informació 
de tots ells està organitzada en diverses taules que tenen certs camps comuns, 
els quals serveixen per relacionar registres de diferents taules, ja que en realitat 
l'estructura actual de la base de dades no compleix les característiques d'una 
base  de  dades  relacional.  Per  tant,  la  consistència  de  les  dades  l'ha  de 
controlar el programador per tal que no hi hagi incoherències, que un registre 
faci referència a un altre que no existeix. Tanmateix, si modifiquem un camp, 
hem de saber  si  està  relacionat  amb cap altre  camp d'una altra  taula,  per 
canviar-lo també.

A la figura 2.2 veiem totes les taules de la base de dades medicinalaboraldb 
(inscrita al R.G.P.D. de la A.E.P.D.9 amb el número 2042510091, responsabilitat 
de Medicina Laboral SCCL),  de les quals comentaré aquelles que he hagut 
d'usar jo -fins al moment- segons l'usuari i la secció desenvolupats.

empresas. Empreses adherides a la mancomunitat, un registre per cadascuna. 
No es poden duplicar.

9 Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos

https://www.agpd.es/index.php


14                                                                                                      Desenvolupament de l'aplicació web de Medicina Laboral  

sectores. Les empreses s'adhereixen a la mancomunitat segons el seu sector. 
En aquesta taula hi ha la llista dels sectors actuals.

mancos. Subcontractacions: empreses principal i adherida i data de l'adhesió.

Puestos.  Reuneix  el  llocs  de  treball  que  defineix  cada  empresa  segons  li 
convingui i amb el nom que desitgi. A cada lloc s'ha d'assignar un epígraf, el 
qual apareix al contracte de tot treballador. Es pot crear més d'un lloc de treball 
pel mateix epígraf; per exemple: el lloc “Administratiu” i “Secretari del conseller” 
tindran tots dos l'epígraf 113.

Trabajadores. Tots els treballadors de les empreses, un registre per cadascún. 
Si  un mateix  treballador  està a dues empreses –simultàniament  o  no– una 
entrada per cadascuna. Les empreses amb subcontractacions de treballadors 
també crearan registres  aquí,  però  amb la  peculiaritat  d'incloure el  nom de 
l'empresa principal (la que subcontracta).

Vigilancia.  Conté els epígrafs generals definits per la llei. Hi ha dos tipus de 
models de vigilància: genèrica per lloc de treball i específica per risc declarat. 
La  genèrica  queda  definida  pels  epígrafs  (descripció  general  dels  treballs). 

Fig. 2.2. Taules de la base de dades medicinalaboraldb.
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Quan una empresa dóna d'alta  un lloc,  es crea una vigilància genèrica per 
aquest  lloc  i  empresa  –nou  registre  en  aquesta  taula  igual  a  la  descripció 
general de l'epígraf però amb el nom del lloc i l'empresa–. Com a mínim cada 
lloc té un tipus de vigilància: la genèrica. A més a més hi ha tantes vigilàncies 
específiques com riscos afegits.  Com a mínim ha d'haver una vigilància per 
cartilla  ja  que  indica  cada  quant  temps  es  renova  aquesta.  El  metge  de 
l'empresa pot canviar la vigilància d'un risc, per exemple, que es facin revisions 
mèdiques periódiques cada any, en lloc de cada tres anys, els treballadors que 
tenen un determinat risc.

CARTILLA.  Hi ha una cartilla per cada treballador i risc. Com a mínim cada 
treballador té una cartilla (associada a la vigilància genèrica que correspon a 
l'epígraf del lloc de treball) i una més per cada risc afegit. Està lligada a una 
vigilància,  de  manera  que  pot  haver  moltes  cartilles  relacionades  amb una 
única  vigilància  (treballadors  d'un  mateix  lloc  de  treball  –de  la  mateixa 
empresa– comparteixen vigilància). La cartilla caduca en un cert temps (24, 
36...  mesos) i  aquest valor depèn de la vigilància del  lloc i  empresa.  Si un 
treballador canvia d'empresa però al contracte té el mateix epígraf, la cartilla 
genèrica serà la mateixa, no se li crea una de nova. I si té riscos iguals als que 
ja tenia, la cartilla d'aquest risc també es manté. Es pot comparar amb el carnet 
de conduir: una persona gran l'haurà de renovar cada menys temps perquè té 
més riscos, i  a un transportista que canvia d'empresa li  serà vàlid el mateix 
carnet sempre que no hagi de conduir camions (seria un altre risc).

riesgos. Riscos que posen les empreses per cada lloc de treball, la majoria 
dels quals requereixen una vigilància. Si és així es crea un nou registre a la 
taula vigilància amb l'epígraf amb valor 0.

protocolos. Diferents proves específiques que s'efectuen als treballadors que 
tenen determinats riscos. Per exemple: un lloc de treball com expenedor de 
benzina  té  el  protocol  específic  associat  de  plom  i  s'apliquen  uns  criteris 
diferents a l'hora de fer la revisió mèdica.

usuarios. Col·laboradors  de  Medicina  Laboral.  Inclou  :  metges,  infermers, 
voluntaris, tècnics i centres mèdics. Segons el tipus d'usuari, quan accedeixi a 
la web tindrà uns o altres privilegis i zones d'accés.

agenda.  Conté  totes  les  cites  de  reconeixements  mèdics  realitzats,  de  les 
pendents de dur a terme i de les hores disponibles de cada metge.

recmed. Reconeixements realitzats als treballadors amb llurs dades mèdiques.

bajas. Baixes mèdiques que han tingut els treballadors de les empreses i el 
tipus de baixa.

oms. Codis de l'Organització Mundial de la Salut que determinen el motiu d'una 
baixa d'un treballador.

log. Registra l'adreça IP, l'hora, l'empresa i la descripció de totes les operacions 
destacades que s'esdevenen a la web.
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CAPÍTOL 3.Eines pel desenvolupament web

Com ja he citat, un editor gràfic allunya al dissenyador del codi font i pot ser útil 
perquè permet desenvolupar documents sense saber ni tan sols que existeix 
aquest codi. Això hauria de ser una raó suficient per no haver-lo d'aprendre 
però a hores d'ara aquests programes no cobreixen totes les possibilitats de 
desenvolupament i tampoc generen un codi totalment correcte. Per valorar allò 
que l'editor visual fa per tu cal saber un mínim de coneixements sobre HTML o 
fulls d'estil CSS. I fins al moment només han fomentat maneres de treballar que 
no  són necessàriament  les idònies,  com la  inclusió  d'objectes dins del  codi 
HTML, o l'ús d'elements span i  classes CSS en lloc d'elements amb entitat 
estructural o selectors. L'assignatura pendent és, sobre tot, l'optimització dels 
fulls d'estil.

3.1.Dreamweaver

És un dels editors WYSIWYG més conegut, el qual permet als no experts crear 
fàcilment llocs i pàgines web. En el moment d'iniciar el projecte tot del codi amb 
què em vaig trobar estava creat de forma automàtica excepte els scripts de php 
incrustats. Bona part dels que desenvolupen webs (o webmasters) critiquen el 
seu ús perquè produeix pàgines més llargues del que haurien de ser, embruten 
el codi o el farceixen d'etiquetes innecessàries, la qual cosa pot provocar que 
els navegadors mostrin malament la pàgina. Resulta particularment cert perquè 
l'aplicació  genera  plantilles  basades  en  taules  per  donar  format  i  posició, 
nogensmenys les noves tècniques de creació usen més les divisions (etiqueta 
<DIV> de HTML) amb totes les seves propietats per aconseguir el mateix. A 
més  a  més  Dreamweaver sovint  genera  codi  que  no  compleix  amb  les 
especificacions del W3C, malgrat les noves versions ja ho tenen més present.

Durant els dos primers mesos vaig usar  aquest programa,  com s'havia fet en 
l'etapa anterior del desenvolupament,  per editar el codi font de cada pàgina, 
però  sense  la  part  gràfica.  Simplificació  del  codi,  arranjament  de  funcions, 
tabulació correcta de les línies per poder llegir-lo correctament i/o transformar-
lo, van ser algunes de les tasques inicials. Aquest editor permet el ressaltat de 
sintaxis,  això vol  dir  que,  per  exemple pel  HTML, posarà les etiquetes d'un 
color, les seves propietats d'un altre i els valors d'un tercer color. Això és molt 
útil perquè ajuda a llegir el codi i a localitzar amb facilitat els errors comesos.

3.2.Alternativa

Així i  tot  no em sentia còmode amb  Dreamweaver,  principalment perquè és 
molt  lent  per  editar  fitxers  remotament,  ubicats  en  un  ftp,  i  havia  d'esperar 
massa temps cada vegada que volia desar el fitxer i provar el nou codi. Vaig 
provar  uns  dies  amb  PHP  Designer,  una  alternativa  gratuïta  també  per 
Microsoft Windows. Però de seguida que vaig tenir l'oportunitat vaig començar 
a utilitzar Quanta Plus (únicament disponible pel sistema operatiu GNU/Linux, 
que també vaig instal·lar). Quanta està basat en KDE la qual cosa significa que 
és transparent a la xarxa des de qualsevol diàleg o projecte, i que pot usar no 
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només  FTP  sinó  altres  KDE  KIO  plug-ins  (KDE  Input-Output,  o  sistema 
d'entrada-sortida de KDE). Per exemple: si volem un accés segur usarem el 
protocol fish que usa SSH (Secure Shell) per enviar la informació xifrada. I amb 
tot, desar el fitxer que estàs editant al servidor remot és qüestió d'un segon.

Quanta+ també incorpora programes externs ben útils per comprovar el codi 
escrit com són Kompare o Tidy. El primer analitza dos fitxers donats i en busca 
les diferències. Generalment s'utilitza per comparar versions de fitxers, on un 
està basat en l'altre. És típic que per fer proves dels canvis es doni un altre 
nom al  fitxer,  per  exemple  login.php a  login2.php, login3.php...,  i  d'aquesta 
manera, amb Kompare es pot saber quin és el fitxer que volem. La segona eina 
és  Tidy, la qual s'encarrega de revisar el codi HTML en busca d'errors, fàcil-
ment comesos quan editem en aquest llenguatge, i els repara automàticament 
en temps real (mentre programem). També funciona correctament amb el codi 
difícil de llegir generat pels editors gràfics ja esmentats.

Tots aquests programes i eines ajuden al desenvolupament, el qual es pot fer 
més ràpid i deixant un codi més net i intel·ligible. Així doncs aquest ha estat el 
mètode i programes usats per la resta del projecte.

3.3.Navegadors

A més a més del programari per desenvolupar les pàgines i pujar-les al servidor 
necessitem un navegador web. Cal fer proves del codi i funcions creats en el 
mateix entorn en què es trobaran els usuaris. Hi ha molts navegadors diferents, 
i des de sempre això ha suposat molts maldecaps pels creadors de llocs web, 
perquè segons quin utilitzi l'usuari, la pàgina es pot veure d'una manera o d'una 
altra. En principi haurien de variar molt poc entre sí, però no sempre és així.

Per  resoldre  aquestes  diferències  i  veure  si  els  navegadors  s'adapten  als 
estàndards que promou el W3C s'ha creat un dels tests més rigorosos: el Acid 
Test de webstandards.org. En aquesta pàgina els propis creadors comenten en 
què consisteix la prova. Justament el navegador més utilitzat -Internet Explorer- 
és el que pitjor mostra la imatge, i a mi, el que més problemes m'ha suposat; 
Medicina Laboral ha rebut força trucades d'usuaris que no podien accedir a 
certa informació. Per tant, vaig haver de buscar solucions alternatives, perquè 
no  era  viable  intentar  convèncer  a  tots  els  usuaris  que  canviessin  de 
navegador. Al final del següent capítol explico com ho vaig resoldre.

Fig. 3.1. D'esquerra a dreta, resultat teòric del Acid Test 2, 
resultat del Opera 8.51, i de Mozilla Firefox 1.5.0.1.

http://webstandards.org/act/acid2/
http://webstandards.org/act/acid2/
http://tidy.sourceforge.net/
http://www.caffeinated.me.uk/kompare/
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CAPÍTOL 4.Tasques i funcions específiques

4.1.PHP

4.1.1.Seguretat

Quan enviem dades per la xarxa sempre hem de vetllar per a què arribin al 
destí que volem i només allà. Més encara quan aquestes dades són noms i 
adreces de  clients,  transaccions bancàries  o,  com en el  nostre  cas,  dades 
mèdiques personals. És per això que jo sempre he posat el màxim d'interès en 
aquest tema, tot i que inicialment vaig rebre ordres de no ser prioritari ja que la 
primera  pretensió  o  objectiu  a  curt  termini  era  que  havia  de  funcionar 
correctament l'aplicació.

Tot i així vaig decidir implementar una capa de seguretat per damunt de la que 
ja hi havia i mantenir la compatibilitat amb el sistema de llavors. A mida que he 
millorat  pàgines  o  creat  de  noves  ja  he  aplicat  aquest  canvi.  Doncs,  he 
assegurat que aquestes no fossin accessibles sempre perquè estan basades 
en sessions que caduquen, com veurem al següent punt.

Per evitar que altres persones de la xarxa accedeixin a la informació que viatja 
entre el servidor i el client les dades són xifrades. S'utilitza el protocol HTTPS 
(versió segura del HTTP) que en lloc de comunicació per sockets10 de text pla 
usa  un  xifrat  basat  en  les  Secure  Socket  Layers (SSL)  o  Transport  Layer 
Security (TLS). Sintàcticament és igual al HTTP no segur, només cal canviar 
http per  https a l'adreça de la pàgina i la informació s'envia encriptada, més 
apropiat pel trànsit d'informació sensible. El port estàndard per aquest protocol 
és el 443; el del HTTP és el port 80. D'aquesta manera evitem que tafaners o 
un atac per “home al mig”  (MITM, Man In The Middle) vegin la informació en 
clar. Per a què això funcioni és necessari  preparar el  servidor web amb un 
certificat  de  clau  pública,  el  qual  ha  de  ser  signat  per  una  autoritat  de 
certificació que assegura que el certificat és de qui diu que és. Els navegadors 
tenen una llista d'autoritats fiables. Medicina Laboral, per tant, té un certificat 
amb clau pública de 1024 bits RSA i un algorisme MD5 amb xifratge RSA per la 
signatura del certificat.

No només hem d'evitar que tercers puguin veure la informació que viatja per la 
xarxa, sinó que els nostres mateixos usuaris no puguin accedir a dades que no 
els  pertoquen.  Per  exemple,  que una empresa pugui  veure  els  treballadors 
d'una altra, o que un treballador pugui descarregar els reconeixements mèdics 
dels seus companys. En aquest punt he dedicat especial atenció per intentar 
que  totes  les  pàgines enviïn  les  dades dels  formularis  pel  mètode POST i 
deixar per GET les tres bàsiques (que comentaré al punt 4.1.3). Per dues raons 
principals: que els valors de les variables no siguin visibles a la barra d'adreces, 
i perquè aquests no es puguin modificar tan fàcilment a l'hora de ser enviats 
cap al servidor.

10 Concepte abstracte pel qual dos programes (normalment en màquines diferents) poden intercanviar qualsevol flux de 
dades, generalment de manera fiable i ordenada. Queda definit per una adreça IP, un protocol i un número de port.

http://en.wikipedia.org/wiki/Man_in_the_middle_attack
http://en.wikipedia.org/wiki/Man_in_the_middle_attack
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4.1.2.Sessions i permís d'accès

Un usuari accedeix a la web amb el seu email i contrasenya i navega per les 
diferents pàgines. Al dia següent, qui obre el navegador és el seu company de 
feina i veu a l'historial les pàgines visitades amb anterioritat. Intenta entrar en 
una  i  no  li  torna  a  demanar  la  clau  d'accés  i,  per  tant,  pot  veure  tota  la 
informació lliurement sense haver-se autenticat. Aquest és un exemple que pot 
estar  localitzat  en  un  lloc  de  treball  on  diferents  treballadors  comparteixen 
ordinador, però podem imaginar-nos altres situacions més indesitjables com un 
ciber-cafè o locutori. És per això que es creen les sessions, les quals caduquen 
i obliguen a l'usuari a tornar a fer l'autentificació per tenir accès a la pàgina.

Una sessió és un conjunt de variables emmagatzemades al servidor i únic per 
cada entitat que accedeix a la pàgina. Entenem per entitat la parella ordinador i 
programa, ja  que des d'una mateixa màquina tindrem una sessió  per  cada 
navegador que usem. PHP pot manipular sessions a partir de la versió 4.0 i 
incorpora  moltes  funcions  per  treballar  amb  elles.  Això  permet  registrar  un 
nombre  arbitrari  de  variables  que es  conserven per  les  següents  peticions. 
Quan  el  visitant  accedeix  a  la  web,  PHP  comprova  automàticament  (si 
session.auto_start del fitxer de configuració  php.ini està posat a 1) o quan el 
programador ho especifiqui, si se li ha enviat un identificador de sessió concret 
amb la petició, i en cas afirmatiu es tornen a crear les variables anteriorment 
desades. Més intuïtiu:

Sí la reprenem.
Existeix una sessió?

No creem una nova, amb un identificador únic.

Per crear la  sessió  explícitament  amb el  codi  PHP, es pot  fer  mitjançant  la 
funció  session_start(  ) o  en  registrar  una  variable  en  una  sessió  amb 
session_register('MevaVariable'). En ambdós casos es crea una nova sessió, si 
no existeix, o es reprèn l'actual.

La  durada  de  la  sessió  es  configura  al  fitxer  php.ini.  La  variable 
session.gc_maxlifetime indica  el  temps en segons abans que les  dades es 
considerin “brossa” i s'esborrin –per defecte 1440, equivalent a 24 minuts–, i  la 
variable session.cache_expire especifica el temps de vida de les pàgines de la 
sessió que es troben a la memòria cau (cache) en minuts, per defecte val 180 
minuts. A més a més la variable session.cookie_lifetime especifica la durada en 
segons  de  la  galeta11 que  s'envia  al  navegador.  El  valor  0  –per  defecte– 
significa "fins que es tanqui el navegador". Si l'usuari té les galetes activades, 
PHP haurà  inserit  de  forma  automàtica  la  sessió  i  aquesta  passarà  d'una 
pàgina  a  l'altra  sense haver  de  fer  res  més.  Per  conèixer  l'identificador  de 
sessió: funció session_id( ).

En el disseny de Medicina Laboral la sessió inicia en el moment en què un 
usuari (empresa, col·laborador o treballador) escriu l'email i la contrasenya i és 
acceptat. A partir d'aquí, només cal  afegir session_start() a la primera línia de 
cada  script  per  mantenir  la  sessió  a  tot  el  lloc  web  i  poder  accedir  a  les 
variables de sessió que necessitem. Per exemple:

11 Fragment d'informació emmagatzemada al disc dur del visitant d'una pàgina web a través del seu navegador, a 
petició del servidor de la pàgina. Serveix per portar el control dels usuaris, recordar opcions de disseny o continguts...
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<?php
session_start();
$empresa = $_SESSION['NombreEmpresa'];

?>

Tot el  codi PHP i/o HTML que mostro al  projecte és extret directament dels 
fitxers creats. Mantinc els mateixos colors que jo veig mentre programo perquè 
faciliten  molt  la  seva  lectura.  El  ressaltat  és  amb el  guió  PHP (HTML)  de 
l'esquema per omissió de Quanta Plus.

Pel control de sessions i d'accès dels usuaris vaig programar aquesta funció 
que crido al principi de tots els fitxers:

function control_acceso($permiso = ''){
if (!isset($_SESSION['tipo_user'])){

echo "<DIV style=\"text-align:center;\">"
.htmlentities("No ha iniciado la sesión o ésta ha caducado.")
."<BR>\n";
echo "<BR><A href='http://www.medicinalaboral.net/'>
http://www.medicinalaboral.net</A></DIV>";
$valido = "-1";

}elseif( (strpos($permiso, $_SESSION['tipo_user']) === FALSE)
  &&($permiso != '') ){
echo "<DIV style=\"text-align:center;\">"
.htmlentities("No tiene permiso para acceder a esta página.")
."<BR>\n";
echo "<BR><A href='http://www.medicinalaboral.net/MEDIGEST'>
http://www.medicinalaboral.net/MEDIGEST</A></DIV>";
$valido = "-1";

}else $valido = 0;
return $valido;

}

Observem que el paràmetre és opcional i en cas de no passar-li res a la funció 
la variable $permiso usarà el valor '' (en blanc). En aquest cas la funció només 
comprovarà si  existeix la variable de sessió 'tipo_user'  (la sessió ha d'estar 
creada)  i  si  no  és  així  mostrarà  el  missatge  pertinent  centrat  a  la  pàgina. 
Llavors només es podrà accedir a través de la pàgina d'entrada, amb un email i 
contrasenya correctes, i així es crearà una nova sessió amb un identificador 
únic. Si a la funció control_acceso li passem un tipus d'usuari, comprovarà si és 
el mateix que ha iniciat la sessió per deixar-lo seguir o negar-li l'accès.

4.1.3.Base

Aquest és el punt més important del projecte perquè totes les pàgines que he 
creat estan basades en el  fitxer  base.php.  Aquest és el  que s'encarrega de 
generar  el  cos  i  l'estructura  de  la  pàgina  i  el  menú  dinàmic  lateral.  Si  les 
pàgines són estàtiques i volem que siguin iguals, si fem una (petita) modificació 
hem d'editar tots els fitxers un per un.

Consisteix en una estructura basada en taules, que mostra una capçalera amb 
el logotip de l'empresa, un menú a l'esquerra, i el cos de la pàgina al centre. La 
primera és fixa i les altres dues depenen del fitxer que volem veure, el qual es 
reb com a paràmetre. El primer que faig és:
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session_start();
include("funciones.php");
if ( file_exists($file) ) require($file);
if (control_acceso() < 0) exit;

Si  $file existeix carrego el menú que conté en un array o vector i  tot seguit 
comprovo que la  sessió  és vàlida.  No ho faig al  revés perquè en executar 
require( ),  dintre de $file ja crido a  control_acceso però amb el paràmetre de 
permís segons qui  pot  veure aquest  fitxer.  El  motiu  de tornar  a fer  aquí  la 
comprovació de la sessió és per si el fitxer no existeix, que també ho adverteixi 
i no deixi seguir. A continuació escric el títol de la pàgina:

<title>Medicina Laboral @ <?php 
if ( file_exists($file) ) echo htmlentities($_SESSION['titulo']);
else echo "No se ha encontrado el documento";?></title>

I genero el menú:

if ( file_exists($file) )
crear_menu($_SESSION['menu'],"#D2CFD6","#DEDEDE");

if (file_exists($file) ) cuerpo($HTTP_GET_VARS,$HTTP_POST_VARS);
else echo("No se ha encontrado el documento"); 

Després una funció anomenada cuerpo conforma la resta del contingut que veu 
l'usuari. A aquesta funció li passo dos paràmetres: els arrays $HTTP_GET_VARS i 
$HTTP_POST_VARS, els quals contenen totes les variables rebudes per GET i per 
POST respectivament. Són els dos mètodes que hi ha per enviar dades d'un 
formulari  cap  al  servidor.  Amb el  mètode  HTTP “get”,  el  conjunt  de  dades 
s'afegeixen a  la  URI12 amb un signe d'interrogació  (“?”)  com a  separador  i 
s'envia a l'agent procesador. La URI resultant té aquest format:

protocol://màquina:port/directori/fitxer?var1=valor1&var2=valor2

Recordo que pel protocol HTTP, el port 80 –per defecte– no cal especificar-lo.

Amb el mètode HTTP “post”, el conjunt de dades del formulari s'inclou al cos 
del formulari i s'envia a l'agent processador. El primer mètode hauria d'usar-se 
quan el formulari no té efectes secundaris. Moltes cerques a la base de dades 
no tenen efectes secundaris visibles i constitueixen aplicacions ideals per “get”. 
En canvi si el servei associat amb el processament d'un formulari causa efectes 
secundaris, com modificar una base de dades, hauria d'usar-se “post”.

A més a més, el mètode “get” restringeix els valors del conjunt de dades del 
formulari a caràcters ASCII. Només el “post” cobreix el conjunt  de caràcters 
[ISO10646] complet (amb l'atribut enctype="multipart/form-data",  que segueix 
les  regles  de  tots  els  fluxos  de  dades  MIME  multipart).  Això  permet,  per 
exemple, poder pujar fitxers al servidor.

A l'apartat  de seguretat  he citat  que he volgut  enviar sempre les dades pel 
mètode POST, i ara ja hem vist els avantatges, i deixar només tres variables 
bàsiques per GET. Són :
12 Uniform Resource Identifier, identificador uniforme de recursos.Text curt que identifica unívocament qualsevol recurs 
(servei, pàgina, document...) accessible en una xarxa. Format: protocol://usuari:contrasenya@màquina:port/directori/
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– $ctrl i $ide. Les dues van sempre juntes i serveixen per donar seguretat a la 
pàgina. El número de control (ctrl) es genera aleatòriament i va lligat al seu 
ide.  Després  s'arrosseguen de pàgina en pàgina  i  si  intentem accedir  a 
alguna sense tenir algun dels dos valors, o que un no correspongui amb 
l'altre, la web no permet seguir.

– $file. Conté quina és la pàgina que volem visualitzar, el seu menú i cos.

Els pegats de codi que he mostrat del fitxer base.php són només una part de la 
incrustació de PHP, òbviament entre les línies hi ha moltes etiquetes HTML que 
no he escrit  per  no  dificultar  la  lectura.  Amb l'ús  d'un  fitxer  base totes  les 
pàgines són iguals i milloro la presentació desigual anterior. Així puc centrar-me 
només en el codi i les funcions que ha de dur a terme cada pàgina, ja que 
l'aspecte i imatge queda separat d'aquest, i la quantitat de línies de codi també 
és molt menor.

4.1.3.1.Menú lateral

Ja hem vist l'estructura del document i ara veurem com es genera realment el 
menú lateral. A la imatge inferior vull mostrar un menú que veuen els metges 
quan accedeixen a la web (via col·laboradors).

Amb un primer  cop d'ull  veiem que té  diferents  nivells  i  estils:  de l'entrada 
Escritorio pengen més opcions, a mode de submenú, i  en negreta indica la 
pàgina actual que tenim al cos i la sortida. La configuració de l'estil de cada 
entrada dels menús no és dinàmica, queda establerta a l'array dins de cada 
fitxer. Això és així perquè es pot pretendre que una pàgina tingui més opcions 
en negreta o amb un altre format i no només l'actual. També veiem que quan 
passem el ratolí per sobre d'una entrada aquesta canvia de color i el punter es 
transforma en una mà, cosa que permet fer-lo més atractiu i còmode, perquè 
així l'usuari sap exactament quina opció és a punt de triar.

Fig. 4.1. Menú “Vigilancia de la salud” que veuen els metges.
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La funció PHP que genera el menú de forma dinàmica rep com a paràmetres: 
l'array amb totes les entrades, el color de fons, i el color que pren quan passem 
el ratolí pel damunt.

function crear_menu($entradas,$bgColor,$mouseOverColor){?>
  <table >
  <?php
  $filas = $entradas["filas"];
  for ($ii=1 ; $ii <= $filas ; $ii++){?>
    <tr>
      <td width="200" height="25" nowrap align="left"
 vAlign="middle" bgColor="<?php echo $bgColor;?>"<?php
        if ( $entradas[$ii]["text"] != ""){
          echo " onMouseOver=\"this.style.backgroundColor='

$mouseOverColor';this.style.cursor='hand';\"";
          echo " onMouseOut=\"this.style.backgroundColor='

$bgColor';\"";
          if ($entradas[$ii]["donde"] == "parent"){
            echo " onClick=\"MM_goToURL('parent','"

  .$entradas[$ii]["url"]."');return document.MM_returnValue;\"";
          }elseif ($entradas[$ii]["donde"] == "nueva"){
            echo " onClick=\"MM_openBrWindow('"

.$entradas[$ii]["url"]."','','toolbar=yes,status=yes,
menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,fullscreen=no,
width=640,height=480')\"";

          }
          echo ">\n\t<SPAN class=\"".$entradas[$ii]["estilo"]."\">\n";
          if ($entradas[$ii]["donde"] != "nueva"

&& $entradas[$ii]["url"] != "")
            echo "\t<a class=\"menu\" href=\"".$entradas[$ii]["url"]

    ."\">".htmlentities($entradas[$ii]["text"])."</a></SPAN>\n";
          else echo "\t".htmlentities($entradas[$ii]["text"])

   ."</SPAN>\n";
        }else { ?>><?php }?>
      </td>
    </tr><?php
  }?>
  </table><?php
}

Cada entrada és un altre array amb quatre elements. Indico el text que tindrà 
l'opció del menú i l'estil (definit al full d'estils css que adjunto a l'annex), l'adreça 
de l'enllaç i finalment on obrirem l'enllaç, si en la mateixa pàgina (parent) amb 
la  funció  MM_goToURL,  o  en  una  pàgina  nova  (nueva)  amb  la  funció 
MM_openBrWindow (ambdues a l'annex, al fitxer eventos.js):

array("text" => 'Escritorio',
"estilo" => 'menuBold',
"url" => "base.php?ctrl=".$ctrl."&amp;ide=".$ide."&amp;file=

medico.php",
"donde" => 'parent')

Cal esmentar que el sagnat és diferent segons el nivell que volguem donar a 
les opcions del menú, i l'he definit al full d'estils pel menú al valor margin-left 
(deu píxels de diferència entre sagnats).
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4.1.4.Control i centralització de la contrasenya

Cada fitxer, abans de ser executat, no només comprova si la sessió ja està 
creada i l'usuari té permís per veure aquella pàgina, com ja he esmentat, sinó 
també les variables $ctrl i $ide rebudes per GET. Aquesta segona comprovació 
es  fa  al  fitxer  control.php.  Per  qüestions  de  compatibilitat  amb  el  sistema 
anterior  i  per preferència s'inclou dintre de la funció cuerpo però podria ser 
cridat a  base.php.  La diferència és que en el  primer cas ja hem generat  el 
menú, i llavors el missatge d'error manté l'estructura i és més elegant. El menú 
generat igualment és erroni perquè una o les dues variables no són correctes i 
per tant a totes les pàgines que visitem a partir d'aquest menú ens donarà el 
mateix missatge.

Aquest fitxer de control té una altra funció afegida amb posterioritat,  la qual 
explico detalladament al punt Acceptació dels estatuts.

En el projecte també he volgut centralitzar la configuració d'accès a la base de 
dades. En lloc d'escriure el servidor, nom de la base de dades, nom d'usuari i 
contrasenya per cada connexió que fem per obtenir  informació,  he introduït 
aquestes quatre dades en un fitxer, i només caldria incloure a cada pàgina:

include("db-config.inc.php");//Configuración de acceso a mysql

I el contingut d'aquest fitxer és:

<?php
$mysql_server = "localhost";
$mysql_user = "usuari";
$mysql_password = "contrasenya";
$mysql_db = "medicinalaboraldb";
?>

D'aquesta  manera  si  en  cap  moment  es  decideix  canviar,  per  exemple,  la 
contrasenya, només cal fer el canvi en aquest fitxer i no pàgina per pàgina. Per 
evitar  incloure aquest  fitxer  cada vegada,  escric  aquesta  instrucció  dins del 
fitxer control.php, el qual també necessita la configuració perquè es connecta a 
la base de dades. Com que totes les pàgines ja fan el control, també tindran la 
configuració d'accès carregada.

4.1.5.Calendari

Un dels primers desenvolupaments que vaig dur a terme i segurament el més 
vistós va ser el calendari. L'objectiu era mostrar a simple vista totes les cites 
programades dels metges i dels centres mèdics. El resultat final el trobem a la 
figura 4.2 i mostra les cites lliures, pendents i hores festives del mes de febrer. 
El concepte d'hores festives –i no dia festiu– l'explicaré més endavant, quan ja 
hagi explicat com treballa el calendari. També perquè format part d'una segona 
fase de millora. Quan passem el ratolí per sobre de qualsevol dia del calendari 
el color de la cel·la canvia a un blau cel (dia 14 de la figura). També si és sobre 
el dia d'avui, i altrament és lila. En el mateix lila veiem el dia, mes i any actuals, 
a baix de tot i independentment del mes que estiguem visualitzant.
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El codi requerit per generar el calendari no el mostraré ni el comentaré perquè 
és molt extens, però menciono els trets importants del funcionament d'aquesta 
pàgina i el fet que sigui tan necessària.

La idea principal és que els metges puguin programar-se unes hores en un o 
altre centre,  i  que aquestes puguin reproduïr-se setmanalment,  per exemple 
tenir cites tots els dilluns a les nou del matí. Després, quan una empresa entra 
a la web i vol que un treballador seu passi una revisió mèdica, tria una hora 
lliure  d'un centre  mèdic concret.  Ho fa  independentment  del  metge,  perquè 
només veu les hores disponibles en aquell centre. Quan ja ha triat dia i hora, 
aquella cita ja no està operativa per cap empresa llevat que l'anul·li. 

Cada centre mèdic té un encarregat o director, el qual també entra a la web 
amb un email i contrasenya i pot gestionar les cites del centre ja creades però 
no donar-ne de noves. És així perquè aquest email no equival a un metge i si 
pogués crear hores les empreses les podrien ocupar. Si un director vol exercir 
de metge, ha de tenir dos emails diferents, un per cada tasca.

Un metge pot treballar a diferents centres, però sempre té triat un centre mèdic 
per defecte i el pot canviar en tot moment. Aquest és el que mostra el calendari. 
Està  previst  desenvolupar  més  aquesta  pàgina  per  tal  de  poder  triar  aquí 
directament  el  centre  o  visualitzar  totes  les  hores  de  tots  els  centres 
simultàniament. Una cosa similar ja he fet pels directors dels centres, perquè 

Fig. 4.2. Calendari de cites del metge galomar@medicinalaboral.net del mes 
de febrer.

mailto:galomar@medicinalaboral.net
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poden veure totes les hores del seu centre, sigui quin sigui el metge, o filtrar 
per veure únicament les d'un metge concret.

Quan  l'usuari  clica13 (sic)  sobre  un  dia  del  calendari,  accedeix  a  una  altra 
pàgina, com la de la figura 4.3, on visualitza totes les seves hores per aquell dia 
i centre i en pot afegir de noves. Si no hi ha cap hora creada apareix la frase 
que es veu a la figura. Sempre té disponible el formulari per afegir noves cites i, 
tot i que a la casella del dia apareix sempre per defecte l'actual, si posem un 
altre dia el programa també l'afegirà correctament. En aquest cas veurem la 
cita agregada si ens desplacem al dia pertinent.

Respecte a la data i l'hora de les cites, vaig prendre una decisió important. El 
tipus de camp de MySQL que hi havia era  date (només la data) i  l'hora es 
desava en un altre camp independent. Això dificultava en excès les consultes i 
la forma d'ordenar les cites, i ja que existeix un tipus de dades datetime (data i 
hora) el vaig canviar. Aquest camp també té capacitat pels segons, però com 
que per l'aplicació –en aquest cas– és indiferent poso sempre els segons a 
zero. D'aquesta manera és més senzill treballar amb les dates de MySQL, que 
malgrat  tenen un format  “any-mes-dia  hora:minut:segon”  hi  ha funcions que 
permeten passar la data al format al qual estem més acostumats: “dia-mes-
any”. La que més he usat és  date(format,[marca de temps]) de PHP; com a 
paràmetre li hem de passar el format (normalment “d-m-Y H:i” –el seu significat 
el trobem al manual de PHP–, i la sortida ja no tindrà els segons). També té el 
paràmetre opcional marca de temps en format UNIX14 (si no li'n passem una, 
prén  l'hora  actual).  Per  generar  una  marca  de  temps  he  usat  les  funcions 
strtotime( ) de PHP o  UNIX_TIMESTAMP( ) de MySQL, les quals admeten la 
data en el format anglès entre molts altres.

Si tornem a observar la figura tenim dues opcions més, activar el camp festivo i 
triar  Semanal si o no (per defecte si). De moment deixo el primer com està i 

13 Per comoditat usaré el verb inexistent “clicar” per referir-me a l'acció de fer clic amb el ratolí.
14 Enter de 32-bits amb signe que designa una data. Els valors mínim i màxim corresponen a Dv, 13 Des 1901 20:45:54 
GMT i Dm, 19 Gen 2038 03:14:07 GMT respectivament.

Fig. 4.3. Cites del dia 23 de febrer del 2006 i formulari per afegir cites noves.

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/date-and-time-functions.html
http://es2.php.net/manual/es/function.strtotime.php
http://es2.php.net/manual/es/function.date.php
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poso setmanal a “NO”, així no es reproduirà l'hora cada setmana. Escric les 
10:00 al camp hora i premo el botó “Añadir”. S'envia el formulari i el resultat és 
el que mostro a la figura 4.4; la pàgina informa que l'hora s'ha agregat bé i 
mostra la nova cita programada. Internament s'ha creat una nova entrada a la 
taula agenda.

Ens fixem que Empresa i Nombre estan en blanc. Això és perquè l'hora encara 
no ha estat agafada per cap empresa que demana una revisió d'un treballador 
seu. També han aparegut dos botons Eliminar hora i  Modificar hora els quals 
són operatius mentre l'hora està lliure. Un cop s'ocupa, ja no es pot canviar res 
perquè l'empresa ja tindrà la cita i els botons hauran desaparegut. Si aquesta 
l'anul·lés, el metge la veuria en blanc altra vegada i sí que la podria eliminar o 
modificar.

El  nombre  de  setmanes preprogramades que un metge vol  tenir  a  la  seva 
angenda és una opció que pot configurar a la pàgina de modificar les seves 
dades. Per defecte són dues les setmanes per endavant.

També trobem el nou botó Todos festivos, que s'encarrega de marcar totes les 
hores d'aquest dia com a festives. Aquesta nova propietat de posar les cites 
com festives va ser treballat en una segona fase del calendari. Havia de ser 
possible que un metge pogués mantenir totes les cites d'una setmana per una 
altra amb setmanal  sí,  però que si  un dia no podia fer  les revisions o pels 
motius que siguin no podia anar a treballar, no haver-les d'eliminar totes perquè 
llavors no es reproduirien per la setmana següent. És més, si no és tot el dia 
que no pot anar a la feina sinó que només són, per exemple, les dues primeres 

Fig. 4.4. Cites del dia 23 de febrer del 2006 després d'afegir una hora.
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hores, calia poder posar festives les hores de forma individual. Així doncs, si 
resulta que el  dia complet  és festiu (local,  nacional...),  clicant sobre el  botó 
Todos Festivos estalvio la feina de modificar les hores una per una. Si fem això, 
el botó es transforma tot seguit en Ninguno Festivo i realitza l'acció contrària.

És fàcil pensar que si una hora no la demana cap empresa i ens trobem al dia 
següent, aquesta hora hauria de ser esborrada perquè pertany al passat. Una 
empresa no la veuria disponible per dues raons: la primera perquè és d'un dia 
anterior a “avui” i la segona perquè només es permet triar una hora si el temps 
fins a la cita és major de 24 hores. Així evitem que si falta un minut per l'hora de 
la cita, una empresa pugui agafar-la i es presenti allà el treballador sense que 
el metge se n'hagi adonat. Llavors, el metge podrà mirar el dia anterior per la 
tarda quina serà la seva agenda pel dia següent i estar segur que no hi haurà 
cap modificació. De la mateixa manera, una empresa no pot anul·lar una cita 
programada si ja es troba a menys de 24 hores de la realització.

Per eliminar les cites lliures que es trobin en temps passat i duplicar les hores 
tantes setmanes com vulgui cada metge, he creat un fitxer amb un algorisme 
complex i que s'executa diàriament amb un procés cron del servidor. El propi 
codi ja inclou els comentaris. Només esmentar que la part comentada de la 
primera consulta serveix per buscar des d'un dia enrere cap endavant; com que 
s'executa cada dia, si ho uso no cal processar tantes entrades i estalvio temps.

<?php // Actualización de la agenda
include_once("wed_php_mysql.inc");
include("db-config.inc");

$query = "SELECT * FROM agenda ";
//$query .= "WHERE fecha >= CURDATE() - INTERVAL 1 DAY ";
$query .= "WHERE enviado < '3' ";
$query .= "ORDER BY fecha";

$connect = mysql_connect($mysql_server, $mysql_user, $mysql_password);
$success = mysql_select_db($mysql_db, $connect);
$result  = mysql_query($query, $connect);

$ahora = time();
for ($fila=0; $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_BOTH); $fila++){
//Este segundo bucle evalúa los campos de cada línea de la agenda y 
//crea una variable con el mismo nombre que el campo con el valor del 
//mismo.
  for($ii = 0; $ii < mysql_num_fields($result); $ii++){
    $nombre_campo = mysql_field_name($result, $ii);
    $asignacion = "\$" . $nombre_campo . "='"

.addslashes($row[$nombre_campo]) . "';";
    eval($asignacion);
  }
  $fecha_UNIX = strtotime($fecha);

  if ($semanal == 'SI'){
    $record = "";
    $query = "SELECT SemanasProg FROM usuarios 

WHERE email = '$usuario' LIMIT 1";
    wed_read_process ($mysql_server, $mysql_db, $mysql_user,

$mysql_password, $query, $record);
    $SemanasProg = $record[0][0];
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    for ($ii = 1; $ii <= $SemanasProg ; $ii++){
//Cada iteración añade una semana

      $fecha_nueva = ($fecha_UNIX + ($ii * 7 * 24 * 3600));

      if ( ($fecha_nueva > $ahora) 
&& ($fecha_nueva < ($ahora + ($SemanasProg * 7 * 24 * 3600))) ){

        //Miramos si ya existe la hora en la fecha nueva:
        $record = "";
        $query = "SELECT ID FROM agenda 

WHERE fecha = FROM_UNIXTIME('$fecha_nueva') ";
$query .= "AND concepto='$concepto' AND usuario='$usuario' ";
$query .= "AND semanal='$semanal' AND poblacion='$poblacion' LIMIT 1";
        wed_read_process ($mysql_server, $mysql_db, $mysql_user,

$mysql_password, $query, $record);

        if ($record[0][0] == ""){
  //Y si no existe, añadimos la de la siguiente semana

          $query = "INSERT INTO agenda (fecha, concepto, coste,
usuario, enviado, semanal, poblacion) "

."values (FROM_UNIXTIME('$fecha_nueva'),'$concepto',
'$coste','$usuario','1','$semanal','$poblacion')";

          wed_db_process($mysql_server, $mysql_db, $mysql_user,
$mysql_password, $query);

        }
      }
    }
  }
  //Al final, miramos si ya ha pasado la hora respecto a hoy y sigue
  //en enviado 1, tanto para semanal SI como para NO.
  //Si es así la eliminamos:
  if ( ($enviado == '1') && ($ahora > $fecha_UNIX) ){
    $query = "DELETE FROM agenda WHERE ID = '$ID' LIMIT 1";
    wed_db_process($mysql_server, $mysql_db, $mysql_user,

$mysql_password, $query);
  }
}
?>

L'execució d'aquest algorisme és lenta perquè hi ha un bucle dins d'un altre i ha 
de realizar moltes consultes segons si es compleixen o no les condicions; per 
això  només  es  fa  un  cop  al  dia  i  quan  el  servidor  està  menys  carregat. 
D'aquesta manera deixo l'agenda neta.

4.1.6.Optimització de les consultes

Principalment va ser amb el calendari que em vaig adonar que es carregava 
massa lent. El navegador mostrava primer una setmana, continuava carregant 
la següent, i així successivament. Havies d'esperar uns quants segons per tenir 
tot  el  calendari  complet  ben  carregat.  Em  vaig  adonar  que  el  motiu  era 
l'exagerada quantitat de consultes que estava fent a la base de dades. Ja he 
citat que MySQL es caracteritza per la seva velocitat però si realitzem tantes 
consultes de cop es nota. Concretament feia una connexió a cada dia de la 
setmana en busca de les cites d'aquell dia i, és clar, si no hi havia cap cita ja 
havia perdut el temps fent la consulta per no res.



30                                                                                                      Desenvolupament de l'aplicació web de Medicina Laboral  

Com sempre és més ràpid treballar en memòria que fer consultes, vaig decidir 
millorar  el  sistema  del  calendari  perquè  era  el  menys  eficient.  Una  única 
consulta per a tot el  mes que l'usuari  està carregant ja em donava tots els 
registres en un vector. Ara només s'executa una consulta a la base de dades i 
només escric en un dia en cas que s'hagi de fer. He aconseguit doncs, que el 
navegador  rebi  el  calendari  de  cop  perquè  ja  ha  estat  tot  ell  processat  al 
servidor i l'usuari no hagi d'esperar.

Això mateix ho he aplicat a altres pàgines on les consultes, malgrat no ser 
tantes com al cas anterior,  es podien optimitzar.  Fins i  tot fent una mateixa 
consulta  per  obtenir  informació  de dues taules  diferents simultàniament.  Un 
exemple d'aquest tipus de consulta és:

$query = "SELECT recmed.trabajador, recmed.dni, agenda.protocolo "
  . "FROM recmed, agenda "
  . "WHERE recmed.codigo='$idag' "
  . "AND recmed.trabajador=agenda.trabajador "
  . "AND agenda.ID = recmed.codigo LIMIT 1";

I així obtinc el nom i el dni del treballador de la taula recmed i el protocol de la 
taula agenda d'un sol cop.

4.1.7.Protocols. HTML i PDF

A l'explicació  de  l'organització  de  la  base  de  dades  hem vist  que  la  taula 
protocolos conté proves específiques que s'han de realitzar a certs treballadors 
amb uns riscos concrets. Quan un treballador té algun protocol, la pàgina web 
ha de fer unes preguntes determinades al metge a més del qüestionari habitual, 
i desar-ho tot conjuntament a la base de dades. El treballador i el metge poden 
visualitzar després l'informe mèdic que es genera en PDF15 i tots els protocols, 
lògicament, també hi apareixen.

El meu treball en aquest punt ha estat arranjar la forma en què es mostrava el 
qüestionari  de  cada protocol  en  HTML i  millorar  també la  presentació  dels 
protocols al  fitxer PDF. Aquesta premissa sembla purament estètica però va 
més enllà. Calia crear una funció per generar tot el codi HTML del qüestionari 
buit  en funció  del  protocol,  una altra per  fer  el  mateix  però amb les dades 
reportades. I després algun mecanisme per passar aquestes dades preparades 
per la web a un fitxer PDF.

Òbviament, les dues primeres tasques les pot fer una única funció, segons rebi 
les dades del protocol de l'informe mèdic o no. Doncs, la funció que he creat té 
aquesta definició:

function protocolos_html($protocolo,$idag='')

El primer paràmetre és el protocol que volem generar i el segon és opcional i 
indica l'identificador del reconeixement. Si cridem a la funció sense aquest, es 
genera el qüestionari en blanc i preparat per emplenar pel metge a través de la 

15 Portable Document Format, format d'emmagatzemament de documents, desenvolupat per l'empresa Adobe Systems 
amb especificació oberta. Principalment dissenyat per a ser imprès i mantenir els formats originals. És multiplataforma.
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web.  Aquest  envia  el  formulari,  tots  els  valors  es  desen  temporalment  a 
protocolos amb  l'identificador  de  reconeixement,  i  tot  seguit  tornem a  usar 
protocolos_html( ), ara sí amb el segon paràmetre. La funció retorna un  nou 
codi  el  qual  es  desa  directament  a  la  base  de  dades.  D'aquesta  manera 
aconseguim dues coses imporants:
– Tenir  el  codi  ja  creat  per  sempre i  ser  així  independent  de les  versions 

futures  del  qüestionari  d'aquell  protocol.  Si  canvia  (per  exemple  que 
eliminem una pregunta), no perdem la informació de les respostes donades.

– Crear l'informe mèdic correctament amb alguna funció que transformi el codi 
HTML a format PDF.

Per crear els fitxers PDF he emprat la llibreria FPDF (Free PDF), molt comuna 
en el món web. És una classe escrita en PHP que permet generar aquest tipus 
de documents directament des de PHP, sense utitlizar la biblioteca PDFlib, la 
qual és de pagament per a usos comercials. FPDF és gratuïta i lliure i la podem 
usar per qualsevol propòsit i modificar-la segons ens convingui.

Per entendre millor les explicacions, a la figura 4.5 mostro el HTML resultant de 
protocolos_html( ) i a la 4.6 el protocol dins el PDF tal com apareix a l'informe. 

Fig. 4.5. Protocol de PVD (Pantallas de Visualización de Datos) en HTML.
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Fig. 4.6. Protocol de PVD (Pantallas de Visualización de Datos) en PDF.
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En ambdós casos el protocol utilitzat és PVD. A la primera imatge el metge està 
marcant el qüestionari, i un cop tanca l'informe ja el pot visualitzar amb totes les 
opcions que havia triat, pels diferents protocols que tingui aquella revisió. Es 
troben  a  les  darreres  pàgines  i  cadascun  comença  en  una  pàgina  nova. 
Observem també que en HTML les opcions estan totes molt ben alineades i en 
canvi en el PDF només la primera columna. És així perquè el mecanisme que 
comentava abans per passar d'un format a l'altre no treballa bé amb les taules 
(que és com faig l'alineació en HTML). De fet, extensions de FPDF incorporen 
una  funció  per  escriure  HTML directament  anomenada  WriteHTML(  )  –que 
internament crida a  OpenTag( ) i  CloseTag( )– la qual només tracta amb les 
etiquetes  B,  I,  U,  A i  BR (negreta,  cursiva,  subratllat,  enllaç  i  salt  de  línia, 
respectivament). Per tant la vaig modificar per a què detectes també les TABLE 
i TR de les taules, HR i els INPUT:

function OpenTag($tag,$attr)
{
  //Etiqueta de apertura
  if($tag=='B' or $tag=='I' or $tag=='U') $this->SetStyle($tag,true);
  if($tag=='A') $this->HREF=$attr['HREF'];
  if($tag=='BR') $this->Ln(5);
  if($tag=='TABLE') $this->Ln(2);
  if($tag=='TR') $this->Ln(2);
  if($tag=='HR')

$this->Line( $this->GetX(), $this->GetY(),185,$this->GetY() );
  if($tag=='INPUT'){

if ($attr['TYPE'] == 'checkbox'){
if ($attr['CHECKED'] == 'true'){

$this->SetFillColor(0,0,0);
$this->Rect($this->GetX(), $this->GetY()+1 ,3,3,'DF');

}else $this->Rect($this->GetX(), $this->GetY()+1 ,3,3);
}
if ($attr['TYPE'] == 'text'){

$this->Write(5,$attr['VALUE']);
}

  }
}

En el meu cas els INPUT són els més importants, perquè són els que tenen els 
camps per introduïr dades o marcar les opcions del qüestionari. Així doncs, els 
checkbox són  dibuixats  com  un  quadrat  ple  en  cas  d'estar  marcat  i  buit 
desmarcat.  Aquesta  és  la  manera  que utilitzo  per  escriure  els  protocols  en 
HTML i després obtenir el PDF.

4.1.8.Problemàtica amb Internet Explorer

Al  capítol  3  he  esmentat  que  el  navegador  de  Microsoft  m'ha  donat  molt 
problemes independentment de que no doni massa suport  als estàndards. I 
quasi sempre ha estat per culpa dels fitxers PDF, que ja hem vist,  amb els 
resultats dels reconeixements mèdics. Els nostres clients trucaven per indicar-
nos  que  no  podien  descarregar  aquests  fitxers  i  tots  ells  usaven  Internet 
Explorer (IE). Jo sempre faig les proves amb tots els navegadors que puc, però 
a l'oficina on he treballat funcionava bé. Cercant una mica pel web, he trobat 
l'origen dels diferents contratemps i com els podia resoldre.
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4.1.8.1.HTTPS

Ha  estat  el  problema  més  senzill  d'arreglar,  però  més  inversemblant  de 
descobrir.  Aquest  protocol  ja  he  comentat  com funciona,  serveix  per  donar 
seguretat  a  les  transmissions.  Resulta  que  si  Internet  Explorer  intenta 
descarregar un fitxer PDF quan es troba en zona segura, dóna un missatge 
d'error de que no pot descarregar el fitxer:

“Internet Explorer cannot download document.pdf from server”

Vaig trobar la descripció del problema a una pàgina d'ajuda i suport tècnic de 
Microsoft; article 812935, darrera revisió dimarts 11 d'octubre de 2005, versió 
2.3 (http://support.microsoft.com/kb/812935/en). A la qual diuen que apareix el 
problema si es dóna una o més de les causes següents:
• La  marca  “Do  not  save  encrypted  pages  to  disk”  està  seleccionada  a 

Internet Explorer 6.0 SP1.
• El servidor envia la capçalera “Cache-Control: No Store”.
• El servidor envia la capçalera “Cache-Control: No Cache”.

Com a resolució del problema recomanen que si el client no està severament 
afectat esperi al nou “service pack” que ja ho tindrà solucionat. Què poc efectiu! 
També que intenti evitar les tres causes anteriors. A l'estat de l'error anuncien: 
“Microsoft  ha  confimat  que  es  tracta  d'un  problema  del  producte  Microsoft 
Internet Explorer 6.0 Service Pack 1”. En definitiva, res de la informació de la 
pàgina és realment útil, i el problema roman.

Cercant més sobre això vaig trobar a les  FAQ (Frequently Asked Question o 
PMF, preguntes més freqüents) de la web de FPDF que amb una línia de codi 
es podia resoldre. Concretament enviant la capçalera

Header('Pragma: public');

Les  capçaleres  (Headers)  s'envien  abans  d'enviar  cap  altra  informació  al 
navegador. Aquesta resolució sí que és efectiva i ja funciona la descàrrega.

4.1.8.2.PDF i redirecció

La situació o símptoma en aquest cas era que la pantalla del navegador es 
quedava en blanc quan esperaves que es descarregues el PDF. Això ocorria a 
versions antigues d'Internet Explorer com la 5.5, però aquest no era el motiu de 
les trucades perquè la majoria, si no tots, usaven la versió 6.0. Havia de ser 
una altra cosa, i de nou, la resposta estava a la FAQ de FPDF.

El mètode Output( ) envia el fitxer PDF al client i no s'hauria d'enviar res més 
després d'aquest (ni tan sols un espai o salt de línia). Ens assegurem amb la 
crida exit  després del mètode. Si això no funciona significa que el  client és 
víctima  del  “síndrome  de  la  pàgina  en  blanc”.  IE  emprat  amb  l'extensió 
d'Acrobat té nombrosos errors en totes les versions. El problema ocorre sobre 
tot amb el mètode POST, així que s'aconsella encaridament evitar-lo, perquè 
especialment a les primeres versions IE 5.5 el PDF apereixia sense valors. El 

http://www.fpdf.org/
http://www.fpdf.org/es/FAQ.php
http://support.microsoft.com/kb/812935/es
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mètode GET funciona millor,  però  pot  fallar  si  la  URL és  massa llarga  (45 
caràcters  o  més).  L'ús  de  sessions  de  PHP també  causa  problemes  amb 
freqüència, hem d'evitar usar capçaleres HTTP que evitin la memòria cau, però 
ho  podem  resoldre  amb  session_cache_limiter('private'); col·locat  a  la  línia 
abans del session_start( ).

Per evitar tots aquests problemes de manera fiable existeixen dues tècniques:
– Deshabilitar l'extensió d'Acrobat Reader de veure el  PDF a l'explorador i 

usar-lo com una aplicació auxiliar. La dificultat d'això és que es necessita 
canviar la configuració del client, i com ja he comentat al punt 3.3 és inviable 
a Internet.

– Utilitzar una tècnica de redirecció. En lloc de retornar el PDF directament via 
POST, el  generem en un fitxer temporal al  servidor i  redireccionem amb 
JavaScript al client. Després esborrem aquest fitxer.

El segon mètode és el  que jo he fet  servir.  Converteixo el  PDF dinàmic en 
estàtic perquè queda desat en un fitxer. Al codi canvio:

$pdf->Output();

per:

//Determinar un nombre temporal de fichero en el directorio actual
$file = basename(tempnam(getcwd(),'InformeMedico_'));
rename($file,$file.'.pdf');
$file.='.pdf';
//Guardar el PDF en un fichero
$pdf->Output($file);
//Redirección con JavaScript
echo "<HTML><SCRIPT>document.location='InformeMedico.php?f=$file';
</SCRIPT></HTML>";

La redirecció és cap al  fitxer InformeMedico.php el  qual també he de crear. 
L'únic que fa és comprovar que el fitxer existeix i que el seu nom és correcte, 
enviar les capçaleres (entre elles la  'Pragma: public', pel cas del HTTPS) i el 
fitxer i esborrar-lo tot seguit.

Amb tot aquest procediment, ara ja he pogut fer compatible la descàrrega de 
fitxers PDF per a tots els navegadors.

4.1.9.Acceptació dels estatuts

Aquesta va ser una proposta que em va ser encarregada cap a finals d'any 
amb al finalitat que les empreses acceptessin els estatuts de la mancomunitat 
amb l'any nou. També en cas de fer una nova adhesió.

Cada empresa pertany a un sector i segons aquest els estatuts varien. La data 
de renovació o a partir de la qual les empreses han de renovar l'adhesió es 
desa a la taula sectores perquè així podem establir-ne una de forma individual 
per sector. La data real de renovació la desem a la taula empreses. Comparo 
les dues dates entre sí i amb el dia i hora en què l'empresa entra a la web per 
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saber si ja ha acceptat en algun moment els nous estatuts. Si no ho ha fet, els 
mostro  a  la  primera  pàgina  (figura  4.7),  amb el  mateix  disseny  i  menú  de 
sempre però inhabilitat perquè no puguin accedir a cap zona més sense haver-
los acceptat.

Un cop cliquen a “Acepto” ja entren a la pàgina de sempre, i poden fer 
totes les accions permeses. El missatge no tornarà a aparèixer més fins 
que l'empresa decideixi canviar la data de l'adhesió d'aquell sector per a 
que torni a ser renovat. La part del codi que ho comprova és:

$query ="SELECT nombre,renovacion FROM sectores WHERE id = '$sector'";
wed_read_process ($mysql_server, $mysql_db, $mysql_user,

$mysql_password, $query, $record);
$nombre_sector = $record[0][0];
$fechaReaceptacion = strtotime($record[0][1]);
$ahora = time();

$renovado = false;
if ( $ahora > $fechaReaceptacion ){

if ( ($renovacion != "0000-00-00")
&& ( strtotime($renovacion) >= $fechaReaceptacion ) )

                $renovado = true;
} else $renovado = true;

if (!$renovado){
$nombre_archivo = "acta_constitucion.txt";
$ruta = "../sectores/documentos/".$nombre_sector."/";

if ( file_exists($ruta.$nombre_archivo) ){
$gestor = fopen($ruta.$nombre_archivo, "r");
$contenido_estatutos =fread($gestor, filesize

($ruta.$nombre_archivo));
fclose($gestor);

}
} else { ...redirecciono... }

Fig. 4.7. Pàgina d'entrada amb els estatuts 2006.
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4.2.JavaScript

En  aquest  llenguatge  és  en  el  que  menys  m'he  centrat  perquè  l'objectiu 
principal  era elaborar  els  continguts amb PHP i  els  acabats finals  o  detalls 
menys  importants  després.  JavaScript  només  l'he  usat  en  els  tres  casos 
següents.

1.1.1.Menú lateral

Les  dues  funcions  que  entren  en  joc  en  el  menú  lateral  les  he  enumerat 
anteriorment:  MM_goToURL()  i  MM_openBrWindow().  Les  dues pertanyen a 
codi del Dreamweaver i són molt senzilles. La primera obre l'enllaç a la pàgina 
on estem, i la segona l'obre en una finestra nova amb la mida i propietats que 
volguem. Les he utilitzat al  menú, quasi sempre la primera, però en alguna 
ocasió volem obrir una finestra nova expressament –per exemple perquè el seu 
contingut no té menú i no podríem tornar enrere–. Les dues funcions es troben 
al fitxer eventos.js de l'annex. 

4.2.1.Menú desplegable

Aquí  pròpiament  no  hi  ha  cap  funció,  només  és  una  acció  executada  per 
JavaScript a través d'un esdeveniment. Quan tenim un formulari amb un menú 
deplegable que ens deixa triar només una opció (etiquetes SELECT i OPTION) 
a vegades volem que només triar-la s'enviïn les dades del formulari.  Aquest 
esdeveniment el captura l'opció  onChange del SELECT i l'acció per enviar el 
formulari és  this.form.submit( ); Per exemple, quan entrem com a director del 
centre i mirem l'agenda de tots els metges, podem filtrar per veure només les 
cites d'aquell que triem. En aquest cas, només triar-lo (onChange, en canviar) 
ja es carrega la pàgina amb el filtre aplicat.

4.2.2.Verificació del DNI

Aquesta funció forma part d'un conjunt de funcions de tot tipus per la validació 
de formularis. He adjuntat a l'annex el fitxer validacion.js el qual conté moltes 
funcions creades per tercers i que jo he aprofitat per Medicna Laboral. 

Només n'he afegit  una d'important:  isDNI.  Amb aquesta funció controlo  tots 
aquells camps on cal introduir un DNI, com pot ser el formulari per donar d'alta 
un  treballador  des  de  l'empresa.  La  funció  també  té  en  compte  els  DNI's 
extrangers els quals comencem per una lletra (generalment la X) i tenen una 
xifra numèrica menys però la mateixa longitud.  Si  introdueixen la lletra final 
malament la funció ho detecta,  i  en cas que no la posin l'afegeix de forma 
automàtica i envia el formulari.
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CAPÍTOL 5.Conclusions i perspectives

Passar  de  tenir  una  web  personal  a  desenvolupar  tot  un  lloc  web  d'una 
empresa era un repte molt gran per mi. Més encara quan el llenguatge que 
usaria era PHP i MySQL perquè ja en tenia certes nocions i estava motivat per 
cultivar i assolir nous coneixements. A hores d'ara, un cop finalitzat el projecte, 
em sento satisfet  per  la  feina però alhora sé que només he fet  una passa 
endavant en un món grandiós i que sembla més senzill del que realment és. No 
vull dir que amb això ja he acabat, i aquí poso el punt i final, aquest projecte 
encara té molta vida, no ha fet més que començar. En aquesta memòria he 
explicat moltes de les rutines que he programat, el funcionament de les pàgines 
i quin sentit té el projecte. Ho he fet a grans trets, però al darrera hi ha hagut 
molta feina més específica,  començant  per l'aprenentatge del  sistema en el 
moment de l'inici i pensar en com evolucionar-lo.

He  estat  envoltat  de  companys  que  sempre  m'han  ajudat  a  entendre  les 
directrius  del  projecte,  i  les  necessitats  dels  usuaris  que jo  havia  de  cobrir 
mitjançant les pàgines. La tècnica que usés els era indiferent, havia d'acomplir 
uns objectius, a vegades senzills, altres no tant, i satisfer aquestes necessitats. 
En general m'he trobat còmode i  dominador de la situació,  malgrat algunes 
vegades he comés errors, al final s'han arreglat. Espero i desitjo haver estat útil 
i que la meva feina aquí no hagi estat en va.

El projecte d'una pàgina web sempre està actiu, rarament acaba. Contínuament 
hi  ha millores per dur a terme, noves idees, aplicacions, canvis de disseny, 
accessibilitat o simple manteniment. És per això que aquest projecte només és 
una part de tot el que pot esdevenir i manca per fer, en les quals hi vull seguir 
participant. Algunes de les tasques ja previstes són:
– Integració en el nou format d'algunes pàgines que falten.
– Realitzar  un  mapa  del  web  que  faciliti  la  navegació,  amb  menús  més 

còmodes i intuïtius.
– Aprendre com es gestiona la comptabilitat del projecte.
– Encriptació de les claus de les empreses.
– Control i validació de tots els formularis.
– Memòria anual de l'empresa en PDF, amb gràfics i taules.
– Enllaços d'ajuda a casa pàgina.
– Ús de la classe PhpMailer per enviar emails amb documents adjunts.

Com veieu i ja he dit, hi ha molta feina i projecte encara i seguiré com fins ara o 
millor  per  fer-lo  meu.  Implicar-me  totalment  i  amb  el  dia  a  dia  ser  millor 
programador, company i persona, i ajudar els treballadors i a les empreses que 
formin  part  d'un  món  laboral  amb  menys  riscos,  accidents  i  totalment 
informatitzat perquè la salut és el més important en aquesta vida.
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Webs consultades

http://www.php.net - Sense cap dubte aquesta ha estat la pàgina que més he 
consultat durant l'elaboració de tot el projecte. Conté un manual molt complet i 
extens amb totes les funcions que incorpora PHP.
Darrera visita: 22 de febrer 2006.

http://www.desarrolloweb.com - Consells i divers material en molts llenguatges 
per ajudar a crear pàgines web.
Darrera visita: 11 de febrer 2006.

http://html.conclase.net/ - Tracta del disseny web, de HTML i CSS i la forma 
d'aplicar els estàndards.
Darrera visita: 20 de gener 2006.

http://www.dense13.com/wec/curscss/ - Curs de CSS2 en català ben explicat.
Darrera visita: 10 de febrer 2006.

http://www.w3.org/TR/CSS21/ - Especificació del CSS2.1 en anglès.
Darrera visita: 11 de febrer 2006.

http://tidy.sourceforge.net/ - Pàgina del projecte Tidy.
Darrera visita: 4 de febrer 2006.

http://www.caffeinated.me.uk/kompare/ -  Web del programa de comparació de 
fitxers Kompare.
Darrera visita: 4 de febrer 2006.

http://support.microsoft.com/kb/812935/en -  Enllaç  oficial  a  l'error  d'Internet 
Explorer i la descàrrega dels PDF amb el protocol HTTPS.
Darrera visita: 29 de gener 2006.

http://www.fpdf.org - Solució al problema anterior i documentació de la llibreria 
FPDF que genera el PDF.
Darrera visita: 2 de febrer 2006.

http://wikipedia.org - L'enciclopèdia lliure.
Darrera visita: 22 de febrer 2006.

http://pdl.iec.es/ - Portal de dades lingüístiques de l'Institut d'Estudis Catalans.
Darrera visita: 22 de febrer 2006.

http://www.termcat.net/ - CercaTerm, servei de consultes en línia.
Darrera visita: 17 de febrer 2006.

http://www.diccionarios.com/ -  Web de traduccions,  definicions i  sinònims en 
diferents idiomes.
Darrera visita: 22 de febrer 2006.

http://www.termcat.net/
http://en.wikipedia.org/
http://www.caffeinated.me.uk/kompare/
http://tidy.sourceforge.net/
http://html.conclase.net/
http://www.desarrolloweb.com/
http://www.fpdf.org/
http://www.diccionarios.com/
http://pdl.iec.es/
http://www.w3.org/TR/CSS21/
http://support.microsoft.com/kb/812935/en
http://www.php.netS/
http://www.dense13.com/wec/curscss/
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Annex

Fitxer eventos.js

function MM_goToURL() { //v3.0
var i, args=MM_goToURL.arguments;
document.MM_returnValue = false;
for(i=0;i<(args.length-1);i+=2)

eval(args[i]+".location='"+args[i+1]+"'");
}

// Abre la url en una ventana nueva
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0

window.open(theURL,winName,features);
}

//<!-- Funciones para select onChange -->

// Escribe, por ejemplo, lo seleccionado en un
// select a un campo de texto
function escribeSelected(origen,destino){

destino.value = origen.value
}
//<!-- Fin de funciones para select onChange -->

//<!-- Funciones para checkbox -->
function checkAll(field) {

for (i = 0; i < field.length; i++)
field[i].checked = true;

}

function uncheckAll(field) {
for (i = 0; i < field.length; i++)

field[i].checked = false;
}
//<!-- Fin de funciones para checkbox -->



Annex                                                                                                                                                                                    41  

Fitxer validacion.js

// ---------------------------------------------------------------- //
//           FormCheq.js (c) ChaTo 1998,1999 [www.chato.cl]
//                           Basado en:
//           FormChek.js (c) Eric Krock (c) 1997 Netscape 
// ---------------------------------------------------------------- //
// 18 Feb 97 creado por Eric Krock (c) 1997
//   Netscape Communications Corporation
// 18 Ago 98 modificado por Carlos Castillo (c) 1998 ChaTo
//   Los principales cambios son: esta version es simplificada, para
//   propositos de enseñanza y validacion basica de formularios, y 
//   esta adaptada para caracteres del alfabeto español (acentos,etc.)
// 20 Oct 99 modificado por Carlos Castillo (c) 1999 ChaTo
//   Se agrega la funcion isNice que ayuda a evitar comillas simples
//   o dobles que causan problemas con muchos CGIs
// 
// ---------------------------------------------------------------- //
//                           RESUMEN                                //
// ---------------------------------------------------------------- //
// 
// El objetivo de las siguientes funciones en JavaScript es
// validar los ingresos del usuario en un formulario antes
// de que estos datos vayan al servidor.
//
// Varias de ellas toman un parametro opcional E.O.K (eok) (emptyOK
// - true si se acepta que el valor este vacio, false si no
// se acepta). El valor por omision es el que indique la
// variable global defaultEmptyOK definida mas abajo.
//
// ---------------------------------------------------------------- //
//                    SINTAXIS DE LAS FUNCIONES                     //
// ---------------------------------------------------------------- //
//
// FUNCION PARA CHEQUEAR UN CAMPO DE INGRESO:
//
// checkField (theField, theFunction, [, s] [,eok])
//      verifica que el campo de ingreso theField cumpla con la
//      condicion indicada en la funcion theFunction (que puede ser
//      una de las descritas en "FUNCIONES DE VALIDACION" o cualquier
//      otra provista por el usuario). En caso contrario despliega el
//      string "s" (opcional, hay mensajes por default para las
//      funciones de validacion provistas aqui).
//
// FUNCIONES DE VALIDACION:
//
// isInteger (s [,eok])              s representa un entero
// isNumber (s [,eok])               s es entero o tiene punto decimal
// isAlphabetic (s [,eok])           s tiene solo letras
// isAlphanumeric (s [,eok])         s tiene solo letras y/o numeros
// isPhoneNumber (s [,eok])          s tiene solo numeros, (,),-
// isEmail (s [,eok])                s es una direccion de e-mail
//
// FUNCIONES INTERNAS:
//
// isWhitespace (s)                    s es vacio o solo son espacios
// isLetter (c)                        c es una letra
// isDigit (c)                         c es un digito
// isLetterOrDigit (c)                 c es letra o digito
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//
// FUNCIONES PARA REFORMATEAR DATOS:
//
// stripCharsInBag (s, bag)        quita de s los caracteres en bag
// stripCharsNotInBag (s, bag)     quita de s los caracteres NO en bag
// stripWhitespace (s)             quita el espacio dentro de s
// stripInitialWhitespace (s)      quita el espacio al principio de s
//
// FUNCIONES PARA PREGUNTARLE AL USUARIO:
//
// statBar (s)                     pone s en la barra de estado
// warnEmpty (theField, s)         indica que theField esta vacio
// warnInvalid (theField, s)       indica que theField es invalido
//
// ---------------------------------------------------------------- //
//                            VARIABLES                             //
// ---------------------------------------------------------------- //

// Esta variable indica si está bien dejar las casillas
// en blanco como regla general
var defaultEmptyOK = false

// Esta variable indica si se debe verificar la presencia de comillas
// u otros símbolos extraños en un campo, por omisión no, porque
// siempre crea problemas con las bases de datos o programas CGI
var checkNiceness = true;

// listas de caracteres
var digits = "0123456789";
var lowercaseLetters = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóúàèòïüñç";
var uppercaseLetters = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓÚÀÈÒÏÜÑÇ";

var AZlowercaseLetters = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
var AZuppercaseLetters = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";

var whitespace = " \t\n\r";

// caracteres admitidos en nos de telefono
var phoneChars = "()-+ ";

// ---------------------------------------------------------------- //
//                     TEXTOS PARA LOS MENSAJES                     //
// ---------------------------------------------------------------- //

// m abrevia "missing" (faltante)
var mMessage = "Error: no puede dejar este campo vacío"

// p abrevia "prompt"
var pPrompt = "Error: ";
var pAlphanumeric =  "ingrese un texto que contenga solo letras y/o 
numeros";
var pAlphabetic   = "ingrese un texto que contenga solo letras";
var pInteger = "ingrese un numero entero";
var pNumber = "ingrese un numero";
var pPhoneNumber = "ingrese un número de teléfono";
var pEmail = "ingrese una dirección de correo electrónico válida";
var pName =  "ingrese un texto que contenga solo letras, numeros o 
espacios";
var pNice = "no puede utilizar comillas aqui";
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// ---------------------------------------------------------------- //
//                 FUNCIONES PARA MANEJO DE ARRAYS                  //
// ---------------------------------------------------------------- //

// JavaScript 1.0 (Netscape 2.0) no tenia un constructor para arrays,
// asi que ellos tenian que ser hechos a mano. Desde JavaScript 1.1 
// (Netscape 3.0) en adelante, las funciones de manejo de arreglos no
// son necesarias.

function makeArray(n) {
//*** BUG: If I put this line in, I get two error messages:
//(1) Window.length can't be set by assignment
//(2) daysInMonth has no property indexed by 4
//If I leave it out, the code works fine.
//   this.length = n;
   for (var i = 1; i <= n; i++) {
      this[i] = 0
   } 
   return this
}

// ---------------------------------------------------------------- //
//                  CODIGO PARA FUNCIONES BASICAS                   //
// ---------------------------------------------------------------- //

// s es vacio
function isEmpty(s)
{   return ((s == null) || (s.length == 0))
}

// s es vacio o solo caracteres de espacio
function isWhitespace (s)
{   var i;
    if (isEmpty(s)) return true;
    for (i = 0; i < s.length; i++)
    {   
        var c = s.charAt(i);
        // si el caracter en que estoy no aparece en whitespace,
        // entonces retornar falso
        if (whitespace.indexOf(c) == -1) return false;
    }
    return true;
}

// Quita todos los caracteres que que estan en "bag" del string "s" s.
function stripCharsInBag (s, bag)
{   var i;
    var returnString = "";

    // Buscar por el string, si el caracter no esta en "bag", 
    // agregarlo a returnString
    
    for (i = 0; i < s.length; i++)
    {   var c = s.charAt(i);
        if (bag.indexOf(c) == -1) returnString += c;
    }

    return returnString;
}
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// Lo contrario, quitar todos los caracteres
// que no estan en "bag" de "s"
function stripCharsNotInBag (s, bag)
{   var i;
    var returnString = "";
    for (i = 0; i < s.length; i++)
    {   
        var c = s.charAt(i);
        if (bag.indexOf(c) != -1) returnString += c;
    }

    return returnString;
}

// Quitar todos los espacios en blanco de un string
function stripWhitespace (s)
{   return stripCharsInBag (s, whitespace)
}

// La rutina siguiente es para cubrir un bug en Netscape
// 2.0.2 - seria mejor usar indexOf, pero si se hace
// asi stripInitialWhitespace() no funcionaria

function charInString (c, s)
{   for (i = 0; i < s.length; i++)
    {   if (s.charAt(i) == c) return true;
    }
    return false
}

// Quita todos los espacios que antecedan al string
function stripInitialWhitespace (s)
{   var i = 0;
    while ((i < s.length) && charInString (s.charAt(i), whitespace))
       i++;
    return s.substring (i, s.length);
}

// c es una letra del alfabeto espanol
function isLetter (c)
{
    return( ( uppercaseLetters.indexOf( c ) != -1 ) ||
            ( lowercaseLetters.indexOf( c ) != -1 ) )
}

// c es una letra entre a-z o A-Z
function isAZLetter (c)
{
    return( ( AZuppercaseLetters.indexOf( c ) != -1 ) ||
            ( AZlowercaseLetters.indexOf( c ) != -1 ) )
}

// c es un digito
function isDigit (c)
{   return ((c >= "0") && (c <= "9"))
}

// c es letra o digito
function isLetterOrDigit (c)
{   return (isLetter(c) || isDigit(c))
}
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// ---------------------------------------------------------------- //
//                             NUMEROS                              //
// ---------------------------------------------------------------- //

// s es un numero entero (con o sin signo)
function isInteger (s)
{   var i;
    if (isEmpty(s)) 
       if (isInteger.arguments.length == 1) return defaultEmptyOK;
       else return (isInteger.arguments[1] == true);
    
    for (i = 0; i < s.length; i++)
    {   
        var c = s.charAt(i);
        if( i != 0 ) {
            if (!isDigit(c)) return false;
        } else { 
            if (!isDigit(c) && (c != "-") || (c == "+")) return false;
        }
    }
    return true;
}

// s es un numero (entero o flotante, con o sin signo)
function isNumber (s)
{   var i;
    var dotAppeared;
    dotAppeared = false;
    if (isEmpty(s)) 
       if (isNumber.arguments.length == 1) return defaultEmptyOK;
       else return (isNumber.arguments[1] == true);
    
    for (i = 0; i < s.length; i++)
    {   
        var c = s.charAt(i);
        if( i != 0 ) {
            if ( c == "." ) {
                if( !dotAppeared )
                    dotAppeared = true;
                else
                    return false;
            } else     
                if (!isDigit(c)) return false;
        } else { 
            if ( c == "." ) {
                if( !dotAppeared )
                    dotAppeared = true;
                else
                    return false;
            } else     
                if (!isDigit(c) && (c != "-") || (c == "+"))

return false;
        }
    }
    return true;
}



46                                                                                                      Desenvolupament de l'aplicació web de Medicina Laboral  

// ---------------------------------------------------------------- //
//                          STRINGS SIMPLES                         //
// ---------------------------------------------------------------- //

// s tiene solo letras
function isAlphabetic (s)
{   var i;

    if (isEmpty(s)) 
       if (isAlphabetic.arguments.length == 1) return defaultEmptyOK;
       else return (isAlphabetic.arguments[1] == true);
    for (i = 0; i < s.length; i++)
    {   
        // Check that current character is letter.
        var c = s.charAt(i);

        if (!isLetter(c))
        return false;
    }
    return true;
}

// s tiene solo letras y numeros
function isAlphanumeric (s)
{   var i;

    if (isEmpty(s)) 
       if (isAlphanumeric.arguments.length == 1)

return defaultEmptyOK;
       else return (isAlphanumeric.arguments[1] == true);

    for (i = 0; i < s.length; i++)
    {   
        var c = s.charAt(i);
        if (! (isLetter(c) || isDigit(c) ) )
        return false;
    }

    return true;
}

// s tiene solo letras, numeros o espacios en blanco
function isName (s)
{
    if (isEmpty(s)) 
       if (isName.arguments.length == 1) return defaultEmptyOK;
       else return (isAlphanumeric.arguments[1] == true);
    
    return( isAlphanumeric( stripCharsInBag( s, whitespace ) ) );
}

// ---------------------------------------------------------------- //
//                           FONO o EMAIL                           //
// ---------------------------------------------------------------- //

// s es numero de telefono valido
function isPhoneNumber (s)
{   var modString;
    if (isEmpty(s)) 
       if (isPhoneNumber.arguments.length == 1) return defaultEmptyOK;
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       else return (isPhoneNumber.arguments[1] == true);
    modString = stripCharsInBag( s, phoneChars );
    return (isInteger(modString))
}

// s es una direccion de correo valida
function isEmail (s)
{
    if (isEmpty(s)) 
       if (isEmail.arguments.length == 1) return defaultEmptyOK;
       else return (isEmail.arguments[1] == true);
    if (isWhitespace(s)) return false;
    var i = 1;
    var sLength = s.length;
    while ((i < sLength) && (s.charAt(i) != "@"))
    { i++
    }

    if ((i >= sLength) || (s.charAt(i) != "@")) return false;
    else i += 2;

    while ((i < sLength) && (s.charAt(i) != "."))
    { i++
    }

    if ((i >= sLength - 1) || (s.charAt(i) != ".")) return false;
    else return true;
}

function isNice(s)
{
        var i = 1;
        var sLength = s.length;
        var b = 1;
        while(i<sLength) {
           if( (s.charAt(i) == "\"") || (s.charAt(i) == "'" ) ) b = 0;
                i++;
        }
        return b;
}

// ---------------------------------------------------------------- //
//                 FUNCIONES PARA RECLAMARLE AL USUARIO             //
// ---------------------------------------------------------------- //

// pone el string s en la barra de estado
function statBar (s)
{   window.status = s
}

// notificar que el campo theField esta vacio
function warnEmpty (theField)
{   theField.focus()
    alert(mMessage)
    statBar(mMessage)
    return false
}

// notificar que el campo theField es invalido
function warnInvalid (theField, s)
{   theField.focus()



48                                                                                                      Desenvolupament de l'aplicació web de Medicina Laboral  

    theField.select()
    alert(s)
    statBar(pPrompt + s)
    return false
}

// el corazon de todo: checkField
function checkField (theField, theFunction, emptyOK, s)
{
    var msg;
    if (checkField.arguments.length < 3) emptyOK = defaultEmptyOK;
    if (checkField.arguments.length == 4) {
        msg = s;
    } else {
        if( theFunction == isAlphabetic ) msg = pAlphabetic;
        if( theFunction == isAlphanumeric ) msg = pAlphanumeric;
        if( theFunction == isInteger ) msg = pInteger;
        if( theFunction == isNumber ) msg = pNumber;
        if( theFunction == isEmail ) msg = pEmail;
        if( theFunction == isPhoneNumber ) msg = pPhoneNumber;
        if( theFunction == isName ) msg = pName;
    }

    if ((emptyOK == true) && (isEmpty(theField.value))) return true;

    if ((emptyOK == false) && (isEmpty(theField.value))) 
        return warnEmpty(theField);

    if ( checkNiceness && !isNice(theField.value))
        return warnInvalid(theField, pNice);

    if (theFunction(theField.value) == true)
        return true;
    else
        return warnInvalid(theField,msg);

}

// Funciones para validación de Medicina Laboral

function alertaComa(evento) { //v0.1
var teclaCodigo = (evento.charCode) ? evento.charCode : 

evento.keyCode;
if ( teclaCodigo == 188 ){ //corresponde a la coma (,)

        var msg =  "\nCuidado. Ha pulsado una coma como separador 
decimal. Use punto.";
        alert(msg);
        document.write = "";
    }
}

function isFilled(s){
        return (s != null)
}
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function isDNI(dni){
        if (dni.value.length > 9) {
                alert ("El DNI no debe tener más de 9 caracteres");
                return false;
        }
        dni.value = dni.value.toUpperCase();

        if (isInteger(dni.value) ){ //si tiene solo números
                dni.value = dni.value+letra_dni(dni.value);
                return true;
        }

        letra_inicial = dni.value.substring(0,1);
        if( isAZLetter(letra_inicial) ){ //si es un DNI extrangero
          sin_letra_inicial = dni.value.substring(1,dni.value.length);

    //si tiene solo números
                if (isInteger(sin_letra_inicial)) { 

                   dni.value = dni.value+letra_dni(sin_letra_inicial);
                        return true;
                }
           DNI_sinletra = dni.value.substring(1,dni.value.length - 1);
      }
      else DNI_sinletra = dni.value.substring(0,dni.value.length - 1);

        //miramos si tiene letra al final o no
DNI_letra = dni.value.substring(dni.value.length – 1, 

dni.value.length);
        if (isAZLetter(DNI_letra) && isInteger(DNI_sinletra) ) {
                letra = letra_dni(DNI_sinletra);
                if (letra == DNI_letra) return true;
        }
        alert ("DNI incorrecto");
        return false;
}

function letra_dni(num) {
        cadena="TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKET";
        posicion = num % 23 ;
        return cadena.substring(posicion,posicion+1);
}

// Fin de funciones para validación de Medicina Laboral
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Fitxer estilos.css

a { text-decoration: none; }
a:hover { text-decoration: underline; }

a.menu {color: #000000; text-decoration: none; }
a.menu:hover {color: #000000; text-decoration: underline; }

/* ================================= */
/* Estilos generados por Dreamweaver */
/* ================================= */
.style2 {font-size: 10px}
.style10 {font-size: 16pt}
.style18 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        color: #333333;
}
.style182 {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        color: #623883;
}
.style19 {color: #206091}
.style20 {font-size: 12px}
.style24 {color: #555555}
.style23 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9; }
.style232 {font-size: 14px}
.style25 {font-size: 12px; font-weight: bold; }
.style27 {      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 18pt;
        font-weight: bold;
}
.style28 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif}
.style282 {color: #555555; font-size: 12px;}
.style283 {color: #333333}
.style29 {font-size: 14px}
.style292 {color: #555555}
.style302 {font-family: Arial,  Helvetica,  sans-serif; font-size: 
12px;}
.style30 {font-size: 18px}
.style31 {font-family: Arial, Helvetica,  sans-serif; font-size: 14px; 
}
.style32 {color: #623883}
.style33 {
        font-size: 12px;
        color: #623883;
        font-weight: bold;
}
.style35 {color: #623883; font-weight: bold; }
.style36 {color: #333333;
        font-weight: bold;
}
.style37 {color: #000000}
.style39 {font-size: 12px; font-weight: bold; font-family: Arial, 
Helvetica, sans-serif; }
.style43 {font-family: Arial, Helvetica,  sans-serif; font-size: 12px; 
}
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.style44 {
        font-size: 14px;
        font-weight: bold;
}
.style52 {font-size: 14px}
.style56 {font-size: 12px; font-weight: bold; font-family: Arial, 
Helvetica, sans-serif; }
.style57 {      font-size: 16px;
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.style58 {
        font-size: 14px;
        font-weight: bold;
}
.style582 {color: #623883}
.style59 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif}
.style60 {font-size: 12px; font-weight: bold; font-family: Arial, 
Helvetica, sans-serif; }
.style63 {font-family: Arial, Helvetica,  sans-serif; font-size: 12px; 
}
.style64 {font-size: 14px; font-weight: bold; font-family: Arial, 
Helvetica, sans-serif; }
.Arial11px666666SiteRelated {
        FONT-WEIGHT: normal;
        FONT-SIZE: 12px;
        COLOR: #666666;
        FONT-FAMILY: Arial;
        TEXT-DECORATION: none
}
/* Fin de estilos generados por Dreamweaver */

.Arial {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif}

.redsanitaria { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        color: #206091;
        margin-left:20px;
}
.bold { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; 
}
.px10 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; }
.px12 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; }
.px14 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; }
.px16 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; }
.px18 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; }
.px20 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 20px; }
.px12b { font-family: Arial, Helvetica,  sans-serif; font-size: 12px; 
font-weight:bold}
.px14b { font-family: Arial, Helvetica,  sans-serif; font-size: 14px; 
font-weight:bold}
.px16b { font-family: Arial, Helvetica,  sans-serif; font-size: 16px; 
font-weight:bold}
.px18b { font-family: Arial, Helvetica,  sans-serif; font-size: 18px; 
font-weight:bold}
.px20b { font-family: Arial, Helvetica,  sans-serif; font-size: 20px; 
font-weight:bold}
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/* ========================== */
/* Estilos para el calendario */
/* ========================== */
.CalendarPie{
        font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size:10px;
        color: #6A3366;
}
.CalendarIn{
        font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size:12px;
        color: #000000;
}
.CalendarInDia{
        font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size:16px;
        font-weight:bold;
        color: navy;
}
.CalendarInDiaFestivo{
        font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size:16px;
        font-weight:bold;
        color: red;
}.CalendarBackFwd{
        font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size:14px;
        color: #B9D9F2;
}
.CalendarTitle{
        font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size:14px;
        font-weight:bold;
        color: navy;
}
.CalendarDiasemana{
        font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size:16px;
        font-weight:bold;
        color: white;
}
/* Fin de estilos para el calendario */

/* ===================== */
/* Estilos para el menu  */
/* ===================== */
.menu{
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        margin-left:10px;
        text-decoration: none;
}
.menuBold{
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight:bold;
        margin-left:10px;
        text-decoration: none;
}
.menu2{
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
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        font-size: 12px;
        margin-left:20px;
        text-decoration: none;
}
.menu2Bold{
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight:bold;
        margin-left:20px;
        text-decoration: none;
}
.menu3{
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        margin-left:30px;
        text-decoration: none;
}
.menu3Bold{
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight:bold;
        margin-left:30px;
        text-decoration: none;
}
/* Fin de estilos para el menu */

.InfoSubmit{
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        margin-left:20px;
        font-weight:bold;
        background-color:#FCF796;
}
.error{ background-color: #EC8888; }
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