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1. Introducció 

1.1. Context del projecte 

La possibilitat de fer el projecte va sorgir quan I'empresa on estic treballant va decidir 

canviar la pagina web que tenien, de la qual jo n'estava fent el manteniment, i 

redissenyar-Ia des de zero sense perdre informaci6, ni deixar d'oferir els serveis que ja 

hi havia aleshores. 

La web s'estava quedant antiquada tant en I'aspecte grafic, com en el tecnológic, 

d'aqui venia la necessitat del canvi. Fins aleshores la web tenia el seu propi sistema 

d'estadistiques que s'emmagatzemava a una base de dades Access. Access quan 

treballa amb taules de I'ordre de més d'un miler de files tarda molt en fer consultes i 

actualitzacions, aixó feia que la web tardés molt en carregar-se i que el volum 

d'informaci6 emmagatzemada, com ara el nombre de noticies, articles o usuaris de la 

web fos for9a limitat. 

Un altre deis motius del canvi era que la web estava programada en ASP, un 

lIenguatge de programaci6 que corre en servidors liS (Internet Information Server) que 

tenen lIicéncia de Microsoft. El hosting d'una pagina web en un servidor liS és de 

I'ordre d'unes tres vegades més car que en un servidor Apache, ja que aquests s6n els 

servidors més extesos actualment i elllenguatge de programaci6 deis quals és el PHP. 

La web antiga tampoc tenia gaire present els criteris d'usabilitat a I'hora de dissenyar 

la seva interficie i, pel que fa al codi, tampoc tenia en compte els criteris de 

canviabilitat o reusabilitat, cosa que en dificultava el manteniment o el fet d'afegir-hi 

noves funcionalitats. 

Com a únic informatic de I'empresa em corresponia dur a terme totes les fases del 

projecte, des de I'analisi de requisits, al disseny i realitzaci6 de la interfície grafica, 

passant per l'especificaci6, el disseny i la implementaci6 de tota l'aplicaci6. En aquest 

cas, com que es partia d'una web ja feta i de la qual no se'n volia perdre cap 

informaci6, també em corresponia realitzar la migraci6 de la base de dades al nou 

sistema de gesti6 escollit. 
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Personalment, I'aparició d'aquesta opció per fer el projecte suposava una bona 

oportunitat per posar en practica els coneixements obtinguts durant la carrera, per tal 

de satisfer al maxim les necessitats de I'empresa, per aprofundir més en I'ús i 

aprenentatge de lIenguatges com PHP, Javascript, XHTML o CSS, per familiaritzar-me 

amb tecnologies com AJAX, frameworks, amb el Model Vista Controlador utilitzat en el 

disseny web ... en resum, per agafar el maxim d'experiencia en la realització íntegra 

d'un projecte real de cara al meu futur professional. 

1.2. L'empresa 

DIATROS, Diagnósticos y Tratamientos Avanzados SL, es va fundar I'any 1993. 

L'objectiu d'aquesta societat és diagnosticar i tractar les patologies mediques en totes 

les seves especialitats, pel que fa al camp de la salut de la dona. 

DIATROS es vol consolidar com un centre de referencia en I'area metropolitana de 

Barcelona. L'organització actualment és coneguda en els diferents ambits que tracta 

tant a nivell deis usuaris-clients, com a nivell deis professionals que assisteixen als 

seus cursos o que treballen amb ells, com per les Entitats d'Assgurances Lliures, els 

laboratoris o també alguna Mútua Patronal. 

La identificació de I'empresa com a prove"idora de serveis de salut per la dona és una 

de les fites aconseguides aquests últims anys. 
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2. Objectius del projecte 

2.1. Objectius generals 

Vistes les necessitats de I'empresa i les carencies de I'antiga web, després d'algunes 

reunions amb el director del projecte i cap de I'empresa, vaig identificar que els 

objectius principals del projecte eren els següents: 

Desenvolupar una pagina web que compleixi els criteris d'usabilitat. 

Desenvolupar una interfrcie grafica atractiva i que vagi en concordancia 

amb la imatge de I'empresa. 

Desenvolupar una web que sigui facil d'actualitzar. 

Desenvolupar una aplicació on sigui senzill afegir-hi nous apartats o noves 

funcionalitats. 

Desenvolupar una web on es realitzin el major nombre possible de tasques 

de forma automatica. 

Desenvolupar una pagina que compleixi els estandards i els criteris de 

qualitat de programació web per obtenir una bona visualització en els 

diferents navegadors i perque sigui accessible per tothom. 

Posicionar la web correctament en els buscadors més utilitzats de cara a 

que tingui la maxima difusió possible. 

Fer una web segura que protegeixi adequadament les dades deis usuaris i 

que tampoc estigui exposada a I'atac de robots automatics o a la injecció de 

codi maliciós. 

Fer una web on la navegació sigui el més rapida possible dins deis límits 

d'accés a la base de dades que ens ofereixi el servidor. 

Proporcionar a la web un sistema d'estadístiques. 

Dur a terme la migració completa de la base de dades antiga al sistema de 

gestió que posseeixi la nova web. 

Crear un espai d'informació exclusíu pels professionals del sector o pels 

professionals que assisteixin als cursos organitzats per I'empresa. 

Habilitar una via de comunicació perque I'usuari pugui contactar amb 

I'empresa. 

Contractar un servei de hosting de la web més economic que I'antic. 

Realitzar el canvi de la web antiga a la nova sense que es deixi de 

visualitzar en cap moment el domini de www.diatros.com a Internet. 
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Tenint en compte aquests objectius generals, el compliment deis quals havia de 

garantir un minim de qualitat de la web, i després de les ja esmentades reunions amb 

el director de I'empresa per analitzar I'antiga pagina i el que es volia aconseguir amb la 

nova, vam acordar que: 

El portal seria un lIoc dirigit tant a usuaris com a professionals del sector de la salut de 

la dona. En conseqüencia tindria una part destinada als usuaris, pacients o visitants, 

amb noticies, articles i manuals d'interes deis diferents temes relacionats amb la salut 

de la dona i una altra part restringida als professionals registrats, amb ponencies de 

cursos, un calendari i un cercador intern deis proxims esdeveniments del sector, 

articles especialitzats ... entre altres coses. 

Opcionalment s'oferiria la possibilitat de rebre butlletins periOdics, que es generarien 

automaticament, amb les últimes novetats de la web, juntament amb una bústia 

personalitzada per a cada un deis professionals registrats on es rebrien, a més deis 

butlletins, altres missatges enviats pels administradors o per altres usuaris, diplomes 

deis cursos organitzats per I'empresa ... aquestes dues últimes funcionalitats no es van 

considerar basiques, així que dins del marc del projecte només s'havien de 

proporcionar els mitjans perque després fos facil desenvolupar-Ies. 

La web també havia de complir amb els criteris de qualitat especificats pel HON 

(Health On the Net Foundation) i pel CoHegi de Metges de Barcelona que atorguen 

ambdos els seus respectius certificats de web medica acreditada. 

Per acabar, la web tindria una part només accessible pels administradors per poder-ne 

gestionar els seus continguts o administrar els usuaris. 

2.2. Decísió de la tecnologia 

Per tal de satisfer les necessitats generals exposades previament en aquest apartat, 

em vaig inclinar per la utilització de la següent tecnologia: 

PHP: elllenguatge de programació més extes en la programació de pagines 

web dinamiques, és a dir, que necessiten accés a una base de dad es. Un 

deis aspectes positius, economicament parlant, d'utilitzar PHP i no ASP és 

que la contractació de hostings amb els servidors Apache on s'executa és 
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més barata que la deis servidors liS d'ASP, ja que aquests tenen el plus de 

la lIicencia de Microsoft. 

MySQL: sistema de gesti6 de base de dades més extes en les pagines web 

dinamiques, ja que és molt rapid en la lectura. Molt utilitzat en combinaci6 

amb PHP. 

Framework de PHP Codelgniter: framework molt lIeuger especialment 

pensat per crear webs amb el Model Vista Controlador (MVC), model que 

s'acostuma a aplicar en el disseny web. Pensat també per accedir facilment 

a base de dad es MySQL i per garantir la seguretat i robustesa de la web. 

Javascript: un lIenguatge de programaci6 interpretat pels navegadors que 

s'utilitza per accedir a objectes de la interficie grafica amb el proposit de 

crear interficies més dinamiques. 

AJAX: tecnologia basada en Javascript que permet accedir a la base de 

dades de forma asincrona, és a dir, sense haver de recarregar la pagina, 

cosa que permet actualitzar el contingut de la web de forma dinamica, per 

exemple, després del login d'un usuario 

Llibreries Prototype i Scriptaculous: per facilitar la programaci6 emprant 

AJAX, Prototype és una lIibreria de Javascript i Scriptaculous és un 

framework d'AJAX que utilitza Prototype. 

CSS: lIenguatge per donar estil a la interficie grafica de la web. És el que 

segueix els estandards actuals de programaci6 web en detriment deis 

marcs o frames i de les taules, ja que afavoreix l'estructuraci6 de la pagina 

en contenidors (o divs). 

En aquest apartat només hi ha un breu resum de les tecnologies utilitzades. 

L'explicaci6 de cada una s'estén a I'apartat de "6. Descripci6 de la Plataforma". 
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3. Planificació i estudi económic 

A finals de juny de 2009, després d'haver fet I'anillisi de requisits i d'haver definit 

I'abast del projecte, vaig realitzar una planificaci6 temporal inicial o estimaci6 prévia de 

totes les etapes, des del propi analisi de requisits, fins a la implementaci6 de 

l'aplicaci6, passant per les especificacions i el disseny. 

Un cop acabat el projecte he tornat a refer la planificaci6 inicial per veure com hauria 

quedat una planificaci6 real. Les primeres fases del projecte, fins a I'inici de la 

implementaci6, gairebé tot es va anar complint dins deis Ifmits de temps establerts i 

dedicant·hi les hores que havia previst inicialment. Només en podria destacar 

I'increment d'hores en la implementaci6 del programa en Java que vaig fer per dur a 

terme la migraci6 de la base de dades. 

No obstant, una vegada comenlfada I'etapa d'implementaci6, que vaig anar intercalant 

amb el disseny de les vistes, ja que amb el director vam acordar una manera de 

treballar cfclica, tota la planificaci6 temporal va variar. Les hores dedicad es a aquesta 

fase i a anar redissenyant la interffcie a partir de les reunions amb I'empresa van ser 

moltes més de les previstes. Aproximadament de I'ordre del doble que a l'estimaci6 

prévia. 

A continuaci6 us detallo una per una cada fase del projecte i les diferéncies que hi ha 

hagut entre la planificació inicial i la real. Al final de l'explicaci6 hi podeu trobar els 

diagrames de Gantt de les dues planificacions. 

3.1. Descripció de les etapes: 

3.1.1. -A: Implantació de Google Analvtics a la web antiga 

Ja amb perspectiva de la realitzaci6 del projecte i per poder obtenir informaci6 fiable 

del trafic de la web, els apartats més visitats, els navegadors utilitzats pels nostres 

usuaris ... amb la finalitat d'analitzar-ho i aixi escollir la tecnologia més adequada i 

dissenyar el mapa navegacional de la nova web tenint en compte aquestes dades per 

una millor usabilitat, vaig incorporar el sistema d'estadistiques de Google Analytics a la 

web a finals de novembre del 2008, abans d'inscriure el projecte al febrer de 2009. 

Google Analytics ofereix informaci6 molt detallada sobre el trafic, la seva procedéncia 
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(directe, des d'enllac;:os externs o a través de buscadors com el propi Google), la 

navegaci6 deis usuaris dins dellloc web, les pagines més visitades ... 

3.1.2. A: Selecci6 de la tecnologia 

A partir d'un analisi de les dades obtingudes durant els mesos anteriors a partir del 

servei d'estadistiques de Google Analytics i tenint en compte les deficiencies de la 

pagina antiga i les necessitats de la nova, vaig seleccionar la tecnologia que utilitzaria 

per dur a terme el projecte. Els criteris de qualitat i els estandards de programaci6 web 

pel que fa a usabilitat, accessibilitat i seguretat van tenir un gran pes en la decisi6. 

3.1.3. B: Especificaci6. Reguisits i Abast del projecte 

Amb unes quantes reunions amb el cap de projecte a I'empresa, vaig redactar un 

document que definia els requisits i I'abast del projecte. 

3.1.4. C: Aprenentatge del Framework 

Va consistir en aprendre el funcionament i les caracteristiques del framework de PHP 

Codelgniter a partir de la documentaci6 i deis tutorials que hi ha a 

www.codeigniter.comide varies proves realitzades. L'aprenentatge del framework va 

continuar durant tot el projecte, especialment durant la fase d'implementaci6, quan 

tenia qualsevol dubte consultava la documentació o els fórums d'ajuda. 

Per tal de realitzar els tests i per després poder desenvolupar la web des de casa, vaig 

instaHar-me un servidor Apache local, conjuntament amb un gestor de base de dades 

MySOL, a través d'un paquet anomenat MAMP (Mac Apache MySOL PHP). 

Dins d'aquesta etapa hi incloc també I'aprenentatge de les llibreries de Javascript 

Prototype i del framework d'AJAX Scriptaculous. 

3.1.5. O: Disseny i Muntatge de la BBDD 

Diagrama de classes i normalització del diagrama de classes fetes en papero La 

normalitzaci6 es va fer tenint en compte les limitacions de MySOL en el tema de 

mantenir les restriccions d'integritat, si s'utilitza Mylsam, el motor d'emmegatzematge 

més rapid, i també pensant en I'eficiencia de les futures consultes, per aixó, entre 

d'altres, hi ha camps redundants en diverses taules. 
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Un cop duta a terme, vaig crear la base de dades programant-Ia directament amb 

lIenguatge SQL. 

3.1.6. E: Implementació del programa i 1 a Migració de la BBDD 

Aquesta tasca em va dur més temps que el planificat inicialment. 

Vaig realitzar un programa en Java que accedeix a I'antiga base de dades Access i 

que migra la informació a la nova base de dades MySQL, I'especificació de la qual és 

completament diferent. En aquest punt, la nova base de dades ja estava preparada per 

la funcionalitat del cercador d'esdeveniments i cursos intern que hi ha actualment a la 

web. Amb la migració ja omplia les taules amb les paraules i tot el necessari pel 

cercador. 

Un cop fet el programa vaig realitzar una primera migració per pOder realitzar les 

proves a la web a partir d'ella. 

3.1.7. F: Especificació de les vistes i definició detallada deis Casos d'Ús 

Vaig realitzar uns quants esbossos de les futures vistes o pantalles que vaig ensenyar 

a I'empresa. Els casos d'ús no els vaig formalitzar, ja que eren molt similars als de 

I'antiga web. La decisió la vaig prendre per prioritzar I'inici de la programació i aixi tenir 

la vista principal feta abans de marxar de vacances el 17 d'agost. 

3.1.8. G: Disseny de les Capes de Domini i Dades 

Seguint el patró Model Vista Controlador, vaig fer els diagrames de les capes de Model 

i Controlador i vaig dissenyar les seves funcionalitats més importants tenint presents 

els criteris de canviabilitat i reusabilitat, ja que eren un deis objectius del projecte. Els 

diagrames els vaig realitzar en papero 

3.1.9. H: Disseny de les Vistes 

Vaig realitzar proves i prototips deis menús i de la vistes principals. Vaig escollir la 

gama de colors de la web, tenint en compte els colors del logo de I'empresa, amb 

I'ajuda de Color Scheme Designer Online www.colorschemedesigner.com. Durant la 

fase d'implementació i a partir de les reunions posteriors amb el cap de projecte, vaig 

anar modificant el disseny de les vistes per adaptar-lo millor al gust i a les necessitats 

de I'empresa. 
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3.1.10. 1: Programaci6 de Vistes. Domini i Dades i Jocs de proves integrats 

Vaig anar programant en paraHel les diferents capes. L'ordre que vaig seguir va ser 

amb la idea d'anar tenint apartats de la web completament funcionals per tal de poder

los anar ensenyant a I'empresa a mesura que els anava acabant a les diferents 

reunions de seguiment que vam tenir. 

Aquesta fase ha sigut la més lIarga amb diferencia de tot projecte. Les hores que hi he 

hagut de dedicar han sigut moltes més que les previstes inicialment degut sobretot a la 

gran quantitat d'apartats que ha acabat tenint la web. Si I'hagués pogut construir des 

de zero, sense tenir en compte i sense haver de mantenir i adaptar la informaci6 i 

I'estructura de la web antiga, hauria sigut molt més rapid. Tampoc havia tingut en 

compte que els jocs de proves per comprovar el correcte funcionament deis diferents 

moduls que anava programant els vaig anar fent sobre la marxa, dins d'aquesta fase. 

També em vaig trobar que les fulles d'estil en CSS del disseny grafic de la web les 

vaig haver de fer per duplica!. Unes d'especials van ser per Internet Explorer, ja que no 

compleix els estandards establerts de CSS, i unes altres per la resta de navegadors. 

A causa de la data límit del 28 d'octubre que explico una mica més avall, primer em 

vaig centrar en les funcionalitats més importants i en acabar tots els apartats als quals 

es podia accedir des del menú principal. La resta d'apartats secundaris que no vaig 

tenir temps d'acabar, els vaig anar completant les dues setmanes següents. 

3.1.11. J: 2a Migraci6 de la BBDD 

Ja gairebé acabada la programaci6 de les funcionalitats principals de la web, vaig 

realitzar la 2a migraci6 de la base de dades de la web antiga a la nova per tenir 

actualitzades totes les dades un cop es fes el canvi de servidor. La migraci6 va 

consistir únicament en l'execuci6 del programa en Java realitzat previament i en la 

supervisi6 d'alguns casos especials que no quedaven tractats dins del programa. Les 

dades que es van afegir des d'aquesta migraci6 fins al canvi de servidor les vaig 

introduir després manualment, ja que es tractava únicament d'una dese na de registres. 

3.1.12. * 28 d'octubre 

Data límit per tenir acabad es les funcionalitats principals de la web i per haver 

contractat el nou servei de hosting i haver traspassat la web al nou servidor. El 28 

d'octubre es caducava el servei de hosting antic i el registre del domini també 

contractat amb la mateixa empresa que ens oferia el hosting: Arsys. Com que el 
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servidor vell era liS, ja que la web antiga estava programada en ASP, i el nou havia de 

ser Apache, que és el compatible amb PHP, si no es realitzava el canvi abans 

I'empresa es quedaria uns dies sense que es pogués visitar la seva pagina web online, 

cosa inadmissible, o hauria de la renovaci6 anual del domini i tres mesos més de 

servei de hosting amb Arsys. 

3.1.13. K: Disseny i Programaci6 del Gestor de Continguts 

Inicialment havia de programar el gestor de continguts per tots els elements 

actualitzables de la web (usuaris, notícies, articles i manuals, events i congressos, 

ponencies ... ), peró com que la programaci6 de la resta de la web es va allargar tant, 

amb el cap de projecte vam prioritzar que tota la part visible dirigida als usuaris i als 

professionals estés ben acabada i que el gestor ja I'aniria completant un cop acabat el 

projecte. Així doncs, només vaig implementar la part del gestor que també utilitzarien 

altres treballadors de I'empresa sense contar-me a mi, és a dir, la part de gesti6 deis 

events i congressos de la web. La resta de contingut el vaig actualitzant jo mateix a 

través del MySQL Administrator i del MySQL Query Browser, dos programes per 

administrar base de dades MySQL. 

3.1.14. L: Contractaci6 del nou Servidor i Implantaci6 

El procés va ser una mica més lIarg del previst. Primer de tot vaig haver de contactar 

amb la tresoreria de I'empresa perque em proporcionessin les dades bancaries, el NIF 

de I'empresa, I'adre~a de facturaci6 ... necessaries per realitzar la contractaci6 del nou 

servidor. Vaig fer un backup de la web antiga per si hi havia qualsevol problema i vaig 

canviar els emails de contacte del servidor antic per rebre totes les notificacions al meu 

correu personal i no al de I'empresa per si aquest deixava d'estar disponible en 

qualsevol moment, tot i que en teoria no havia de ser aixi. 

Després vaig avisar a tots els treballadors i professionals que tenien bústies de correu 

de diatros.com de que próximament es produiria el canvi de servidor i els hi vaig 

redactar les instruccions necessaries per no perdre els seu emails i la informaci6 de 

les seves bústies. Des de feia un mes que ja havia posat un avis pels usuaris a la web 

antiga de que a finals d'octubre es realitzaria el canvi d'imatge de Diatros.com. De 

totes maneres, tampoc hauria calgut, ja que en cap moment va deixar de ser visible. 

Un parell de dies abans de que es caduqués el domini vaig iniciar els tramits per fer el 

traspas del hosting. Un cop arreglada la documentaci6 i després de resoldre varis 

problemes amb la targeta, vaig procedir a contractar els nous serveis de hosting, 
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conjuntament amb el trasllat de domini, a Piensasolutions, I'empresa que havia escollit 

per recomanacions i després d'haver consultat diferents serveis d'allotjament web. 

Entre 24h i 48h, el trafic de la web ja passaria a través del nou servidor, aixi que vaig 

pujar-hi la base de dades, I'aplicació web i tots els arxius necessaris. Com que encara 

no havia acabat tots els apartats vaig preparar una pagina on s'explicava que estavem 

realitzant el canvi de servidor i que totes les funcionalitats estarien disponibles en un 

breu periode de temps. Aquesta s'activava si s'intentava accedir a una direcció que 

encara no existis. 

El canvi es va realitzar amb exit. Només vam tenir el problema de recuperar els emails 

d'uns quants deis professionals de I'empresa que no havien seguit les instruccions per 

no perdre les bústies de correu. 

3.1.15. O: Completar la Memoria i la resta de Documentació 

Vaig passar a I'ordinador els diagrames de classe i de casos d'ús fets previament amb 

papero Vaig redactar la memoria i vaig revisar la documentació de cada un deis arxius 

de codi del projecte. La data límit d'entrega de la memoria era el dia 18 de gener de 

2010. 

3.1.16. P: Presentació del projecte 

Va consistir en preparar la presentació en PowerPoint del projecte que es va realitzar 

el dia 26 de gener de 2010 a les 10h a la Sala de Juntes de la Facultat d'lnformatica 

de Barcelona (FIB) de la UPC. 
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3.3. Planifica ció real del projecte 

Una vegada acabat el projecte, aquesta és la seva planificació real. 

3.3.1. De novembre de 2008 a agost de 2009 

P'arúflcadó terrpor81 del desenvoluparrent de 'a nova web de www.diatros.com 
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3.4. Pressupost del projecte 

Aquest és el pressupost del projecte fet a partir de la planificaci6 real. Per cada una de 

les etapes del projecte hi ha indicats els recursos que s'han utilitzat per dur-Ies a 

terme, les unitats consumides pel recurs, generalment hores de treball de I'informatic, 

el preu de la unitat, les setmanes dedicades a aquesta etapa, el total en euros que 

puja la utilitzaci6 del recurs corresponent a I'etapa i algunes observacions sobre cada 

recurs en cada fase. 

Per tal de realitzar el pressupost s'han contabilitzat les hores de treball normals a 

20€/h. Les hores de formaci6 s'han establert a 10€1h i les hores de documentaci6 a 

O€Ih. Els gasts de domini i servidor s'han contabilitzat els del primer any. 

Tenint en compte aquestes premisses el pressupost queda aixi: 

Pressupost del PFC 
Desenvol de la nova web de Diatros. 

Hores de 
Informatic 30 10 treball 2 setmanes 

30 

Com que s6n 
hores de 
formaci6 les 
cento a meitat de 

La meitat de les 
hores s6n 
documentaci6 

300 del projecte i per 



Informatic 370 

Informatic 50 
Trasllat del 
domini de 
www.diatros.co 
m i renovaci6 
anual 1 
Servei 
Professional 
WebHosting 4 
Renovaci6 
anual domini 
www.diatros.es 1 
Plan Redirect 
del domini 

Mem6ria i 
documentaci6 
restant 100 

30 

Hores de 
20 treball 14 setmanes 

Hores de 
20 treball 3 setmanes 

Preu 
Piensasol 

10,38 utions Anual 
Preu 
Piensasol 

34,8 utions Trimestral 
Preu 
Piensasol 

8,06 utions Anual 
Preu 
Piensasol 

Hores de 
O treball 3 setmanes 

Hores de 
O treball 3 setmanes 
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tant les conto a 
meitat de preu 

més de 
25h/setmana 
amb un pic de 

7400 100h/setmana 

Una mitja de 
mésde 

1000 15h/setmana 

6,95€+2€(de 
10,38 gesti6)+IVA 

Preu trimestral: 
139,2 30€+IVA 

8,06 6,95€+IVA 

Preu anual: 

Com que s6n 
hores de 
documentaci6 ho 
comptabilitzo a 

OO€ 
Com que s6n 
hores de 
documentaci6 ho 
comptabilitzo a 

OO€ 



Vist el que suposaria el pressupost real del projecte, si ens preguntéssim el cost que 

ha acabat repercutint en I'empresa, totes les hores de treball de I'informatic les 

haurfem de substituir pel meu sou mensual durant els mesos que he deixat de fer la 

meva feina habitual a I'empresa per dedicar-me exclusivament al projecte. Després 

d'analitzar les meves altres tasques no relacionad es amb el projecte, he estimat 

aquest temps en 3 mesos. Aixf dones, el cost real per I'empresa ha sigut el següent: 

(12918,08 (total sense contingéncia) -

12750 (total d'hores de treball) + 

1500 (sou de 3 mesos)) + 

5% contingéncia = 
1751,48€ 
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4. Requeriments del Sistema 

L'objectiu d'aquesta secció és recollir, analitzar i definir a alt nivellles caracteristiques i 

les necessitats de la nova web de I'empresa Diatros SL. 

4.1. Requeriments funcionals 

Tenint presents els objectius acordats amb i'empresa, vaig fer un analisi més detallat 

de les avantatges i desavantatges de I'antiga web, recolzant·me amb les dades 

estadístiques obtingudes a través del servei de Google Analytics. A partir d'aquest 

analisi i deis objectius vists anteriorment vaig presentar un informe al director 

proposant una petita estructura i una serie de funcionalitats del sistema. Per tal de 

detallar els requeriments funcionals del sistema, descriuré en que es va acordar amb 

el director del projecte, en base a I'informe presentat, que consistiria cada un deis 

apartats principals de la pagina web. 

4.1.1. Sobre Diatros 

Quiénes somos: descripció de que és Diatros SL. 

Servicios Diatros: descripció deis centres que té Diatros i deis serveis que 

s'ofereixen a cada un d'ells. Enllat;: amb la ubicació del centre i les fotos del 

centre. També hi haura un enllat;: a I'apartat d'Usuaris-Visitants que expliqui els 

serveis d'Ecografia 3D-4D, osteoporosis amb el Diascan ... 

Dónde Estamos: ubicació i telefons de contacte deis centres Diatros. Enllat;: 

amb la descripció deis serveis i les fotos del centre. 

División Congresos: amb tres subapartat de Qui Som, Serveis i Experiencia 

professional d'aquesta branca de Diatros. 

4.1.2. Eventos y Congresos 

Calendario: calendari amb tots els events i congressos deis que tinguem 

constancia. El calendari anira per mesos estil el de la web www.arhp.org. Cada 

cop que es cliqui sobre un mes, s'actualitzara el contingut de la pagina de 

forma dinamica sense que aquesta es recarregui. A més, a la fitxa de cada un 

deis congressos es podra accedir al link extern del congrés o a l'intern si tenim 

apartat amb ponencies d'aquell congrés a la nostra web. 

Envíanos tu evento: formulari des d'on la gent ens podra enviar els seu s 

congressos. S'haura d'introduir el codi que apareixera a una imatge generada 
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aleatoriament per confirmar I'enviament i així evitar spam de robots automatícs. 

L'administrador en rebra notificació i mirara si la informacíó es correspon i 

I'acceptara si s'escau. Cada congrés tindra els camps de link extem, pdf per 

adjuntar el programa, dates, teléfon de contacte ... 

Buscar d'events: buscador exclusiu dins de I'apartat d'events i congressos. Es 

buscara per una o més paraules claus i es mostraran els congressos 

coincidents ordenats per rellevancia segons els camps de la cerca. Es podra 

restringir la búsqueda a tots els congressos o únicament als que encara no 

s'han celebra!. Els resultats de cada una de les cerques apareixeran 

dinamicament, sense necessitat de que es recarregui tota la pagina. 

4.1.3. Profesionales 

Secció exclusiva per usuaris registrats. 

Novetats: apartat on es veuran els proxíms cursos que es celebraran, els últíms 

articles afegits, les últimes notícies de professionals, les últimes ponéncies de 

cursos afegides i les últimes actualitzacions dellog. 

Artículos: articles d'interés per professionals classificats per data de publicació 

o per tema. Els articles també es podran descarregar en format PDF. 

Ponencias: llistat amb els cursos deis quals tenim ponéncies publicades i enllay 

a les ponéncies. Un cop a dins, les ponéncies es podran descarregar en format 

PDF i/o en PowerPoin!. 

Cursos Diatros: apartat amb els enllayos i els microsites deis diferents cursos 

Diatros celebrats fins al momen!. Cada curs tindra els apartats de: 

o Principal 

o Presentación 

o Comités 

o Programa científico 

o Información científica 

o Información general 

o Sponsors 

o Fotos del evento 

o Diploma 

4.1.4. Salud de la Mujer 

Apartat classificat per temes/categories. Per cada un deis temes hi haura la segUent 

informació de les últimes actualitzacions relacionades amb aquella categoria: 

Serveis Diatros 
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Manuals i Articles per usuaris 

Noticies per usuaris 

Noticies per professionals 

Articles per professionals 

Proxims Events i Congressos 

Si clica dins d'algun deis apartats en concret anira a la pagina dedicada a aquell 

apartat. En alguns casos també hi haura les últimes ponencies relacionad es 

publicades. 

Enllar;os re/acionats: dins de totes les pagines d'articles, noticies, congressos ... 

hi haura una capsa amb enllayos relacionats de dins del site de Diatros que seran 

precisament aquests punts anteriors de cada una de les categories. 

4.1.5. Álbum de bebés 

Bebé de la Semana: pagina amb la última foto publicada de bebés enviada pels 

usuaris amb les dades del nen. 

Álbum completo: apartat amb totes les fotos publicades fins al moment. 

Nuestros bebés Diatros: apartat amb totes les fotos publicades de nens 

nascuts amb I'ajuda de professionals de Diatros. 

Publicar foto: formulari per publicar la foto d'un nou bebé. Es requerira 

confirmació d'email. 

Entrar (opcional): amb les dades introdu'ides al formulari de "Publicar foto". 

o Modificar Datos: es podra modificar la fotografia (amb confirmació de 

I'administrador), I'email, la contrasenya i totes les dad es del nen. 

4.1.6. Usuarios-Visitantes 

Apartat igual que el que hi havia a la web antiga. Tindra els següents subapartats que 

contindran informació sobre temes relacionats amb els serveis que ofereix Diatros: 

Ecografía 3D - 4D 

Investigación 

Educación Maternal 

Salud ósea 

Post-parto 

Menopausia 

Manuales y Artículos: ordenats per tematica o per data de publicació. Un cop a 

dins de la fitxa de cada un deis articles, aquests es podran descarregar en 

format PDF. 

A cada un deis subapartats hi haura la capseta d'Enllayos relacionats. 
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4.1.7. Novedades 

Apartat on es veuran les últimes actualitzacions tant de les arees de professionals, 

com de les d'usuaris. Estaran distribuIdes, igual que en I'apartat de novetats de 

professionals, en diferents caixetes amb cada un deis punts que s'hagin pogut 

actualitzar: 

Últimes noticies 

Últims articles 

Últims butlletins (opcional) 

Últimes noticies per professionals 

Últims articles per professionals 

Proxims events i congressos 

Últimes ponencies afegides 

Últimes actualitzacions del log (exemple: novetats afegides al microsite del 8e 

Curs Diatros ... ) 

Si s'accedeix a un deis apartats exclusius per professionals i no s'esta loggejat 

apareixera un avis demanant el login. 

4.1.8. Noticias 

Noticies ordenades cronologicament o tematicament. Si s'esta loggejat es veuran 

també les noticies per professionals. Dins de cada noticia hi haura la capseta 

d'enllayos relacionats previament explicada. Possibilitat d'afegir imatges a les noticies. 

4.1.9. Altres apartats 

Login: la capsa de login estara permanentment a la capyalera de la web a dalt 

a la dreta de la pantalla. Si un usuari es loggeja amb eXit, la informacio de la 

pagina que estava veient s'actualitzara, si s'escau, dinamicament, és a dir, 

sense necessitat d'haver-se de refrescar. 

Registrarse: formulari per registrar-se. S'haura de posar si es vol rebre el 

Boletin Diatros o no i s'hauran de marcar les categories en les que el 

professional esta interessat. Aixo servira pel futur apartat de Mi Buzón Diatros, 

on apareixeran de forma personalitzada per cada usuari tota la informació 

actualitzada deis temes que hagués seleccionat. Per acabar el procés de 

registre s'enviara un email amb un enllay de confirmació. 

Mapa Web: mapa navegacional del site. 

Boletines (opcional): apartat amb I'últim butlleti Diatros (que es generara i 

s'enviara automaticament cada trimestre) i un historic deis últims butlletins. Als 

butlletins s'hi incloura la informació semblant a I'apartat de Novetats. Hi haura 
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un espai reservat per events especials de portada, com per exemple, el 8e 

Curs Diatros. 

Inscribirse al boletin: per inscriure's només al butlleti sense registrar-se. També 

es demanara confirmació per email. 

Mi Buzón Diatros (opcional): apartat exclusiu per cada usuari amb missatges 

personalitzats enviats per Diatros, totes les actualitzacions de les categories 

que haguessin seleccionat a I'hora de registrar-se, arxius per descarregar 

(diplomes deis cursos on hagin participat) ... 

Contacto: formulari de contacte amb Diatros. S'haura d'introduir el codi que 

apareixera a una imatge generada aleatóriament per confirmar I'enviament i 

així evitar spam de robots automatics, igual que a I'apartat de "Envíanos tu 

evento". 

Buscar: buscador de Google que cercara únicament dins de la pagina de 

Diatros. 

Polftica de privacitat: apartat amb la política de privacitat de la web, la 

declaració d'ús de Google Analytics i la politica de publicitat. 

4.1.10. Oceania 

Panell per I'administrador per actualitzar, modificar, eliminar, gestionar... articles, 

noticies, usuaris, ponencies, bebés, butlletins, estadístiques des de Google Analytics, 

accés a la base de dades des de phpMyAdmin ... 

L'apartat de gestió d'events és obligatori, ja que és I'única part que actualitzen altres 

treballadors de I'empresa que no sigui jo. La resta són opcionals i quedaran com a 

feina futura si no hi ha temps d'acabar-Ios. 
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4.2. Requeriments no funcionals 

Un cop vists els requisits funcionals, s'han de definir altres restriccions també 

importants per detallar correctament les característiques que es vol que tingui el 

sistema. Aquestes restriccions, que conformen els requisits no funcionals, tenen a 

veure amb altres aspectes importants d'una aplicaci6, a part de les seves 

funcionalitats, com s6n la seguretat, la usabilitat o I'eficiencia del sistema. 

A continuaci6 es descriu en forma de lIista aquest conjunt de requeriments: 

Els sistema seguira els criteris d'usabilitat en el disseny de la interfície grafica 

de la web. Els menús seran clars, descriptius i facils d'utilitzar. 

El sistema es visualitzara correctament en els navegadors més utilitzats: 

o Internet Explorer 8 

o Internet Explorer 7 

o Mozilla Firefox 

o Google Chrome 

o Safari 

o Opera 

La web es visualitzara correctament en pantalles de resolucions a partir de 

1024x640px que és la configuraci6 predeterminada de molts deis netbooks 

actuals. 

El temps de carrega de cada una de les pagines de la web sera el menor 

possible, sempre dins deis límits de velocitat d'accés a la base de dades i de 

velocitat de transferencia que ofereixi el servidor contractat. Per tal 

d'assegurar-ho, les pagines tardaran menys de 2 segons a carregar-se al 

servidor de desenvolupament local. 

La pagina, en cas de que s'intenti accedir a una direcci6 inexistent, mostrara un 

missatge d'error personalitzat. 

La web mantindra tota la informaci6 que hi havia a la pagina antiga. 

La web sera facil de mantenir, d'actualitzar i d'afegir-hi noves funcionalitats. 

La pagina estara programada seguint els estandards de la W3C per tal de que 

sigui el maxim accessible. Aixo implica que tindra: 

o XHTML valid. 

o CSS valid. 

La web sera segura: 

o Garantira la privacitat de les dades deis usuaris. 
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o Evitara la injecci6 de codi malici6s que pugui atacar la base de dad es. 

o Prendra mesures perqué els formularis ni els registres d'usuaris els 

facin robots automatics. 

El sistema tindra tres tipus d'usuaris, els visitants, els professionals i els 

administradors. Dins deis propis professionals i administradors i haura un 

sistema de permisos per poder assignar individualment el nivell d'accés de 

cadascú. 

A I'apartat de "Álbum de bebés", no es podran pujar imatges de més de 512KB. 

La web ha de complir els criteris de qualitat per obtenir el segell HON, otorgat 

per la fundaci6 Health On the Net. 

També ha de complir amb els requisits de qualitat de contingut del Col-legi de 

Metges de Barcelona per aconseguir el seu segell. 

Durant el pas de la web antiga a la nova, el domini de www.diatros.com ha de 

mantenir-se visible en tot moment. 

4.3. Requeriments no técnics 

Els requeriments no técnics s6n aquells que es refereixen a altres aspectes que no 

tenen cabuda en els requisits funcionals o no funcionals, ja que fan referéncia a temes 

de negoci, costs del projecte o terminis d'entrega, entre d'altres. 

Del nostre projecte n'hem extret els següents requeriments no técnics: 

El canvi de hosting es realitzara abans del 28 d'octubre de 2009, ja que 

aquesta és la data en la qual es caduca I'antic servidor. Si no es dugués a 

terme el canvi i tampoc es renovés el hosting antic, per qüestions burocratiques 

la web deixaria de ser visible durant un període de 2 mesos, fet inadmissible, ja 

que entraria en conflicte amb un deis altres requisits. 

El cost del desenvolupament de la web sera únicament el sou mensual del 

treballador, en aquest cas jo. 

La contractaci6 anual del nou servidor i les renovacions deis dominis no han de 

suposar un increment amb respecte les tarifes ofertes per I'antic prove·(dor. 
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5. Especificació 

La finalitat d'aquest apartat és recollir els elements resultants del model d'anillisi, o 

especificació, de la pagina web de Diatros SL. Els models que s'inclouen en aquest 

analisi són, per ordre d'elaboració, el Model de Casos d'Ús, el Model Conceptual i el 

Model Navegacional. 

L'especificació del nostre sistema s'ha realitzat a partir d'extreure requisits a través 

deis casos d'ús, metodologia de desenvolupament de software que es coneix amb el 

nom de case driven, és a dir, dirigida pels casos d'ús. El conjunt de models obtinguts a 

partir de I'analisi ha de servir com a punt de partida de cara a la construcció de 

I'aplicació. 

Entesa la necessitat d'aquest apartat, passem a veure I'elaboració i resultat de cada 

un deis models. 

5.1. Model de Casos d'Ús 

Els Casos d'Ús del nostre sistema venen determinats a partir de la descripció general 

de la pagina web que es fa a I'apartat de requeriments del sistema, secció en la qual 

s'identifiquen i es detallen els requisits funcionals (funcions) i els requisits no 

funcionals (atributs) de I'aplicació. Relacionant aquests dos tipus de requeriments se 

n'obtenen els diferents casos d'ús que es troben a la web separats per cada un deis 

actor,s del sistema. 

5.2. Actor Usuari 

L'actor usuari es refereix a I'usuari no registrat com a professional a la pagina web de 

Diatros.com. Aquest pot ser un internauta interessat en la salut per a la dona que 

busqui articles i noticies relacionades amb aquesta tematica, un deis pacients de les 

consultes Diatros que cerqui complementar la informació oferta pel seu metge a la web 

de Diatros, un usuari que hagi sentit a parlar de I'organització i que vulgui obtenir més 

informació sobre I'empresa o que estigui interessat a contactar amb ella, uns pares 

que vulguin afegir la fotografia del seu nadó a I'album de bebés allotjat a la nostra 

web ... 
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A partir d'aquesta definició d'Usuari i de la intersecció entre els requisits funcionals i 

els no funcionals, n'extreiem els segOents casos d'ús per aquest actor: 

Figura 1 

o·· 
o 

V ........ kadó 

O 
V ..... división_ 

o u __ Veureevent 

ºO 

o O u __ 

o Oeo-

11_ ....... _ 

UI __ _ 
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5.3. Especificació deis Casos d'Ús de I'actor Usuari 

La majoria deis casos d'ús que descriuré a continuació són molt senzills, ja que no es 

corresponen amb funcionalitats complexes del sistema, sinó amb peticions de I'usuari 

de visualitzar un apartat determinat. L'aplicació, I'únic que ha de fer, és retornar la 

pagina demanada, després d'accedir o no a la base de dades. La interacció amb 

I'usuari no és complicada, ja que només consta d'aquests dos passos. 

Feta aquesta observació, passem a la descripció deis diferents casos: 

5.3.1. Escenari principal d'éxit. Info Empresa 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat de Sobre Diatros, clicant al menú o a 

un altre enlla~ que hi apunti de la pagina. 

2. El sistema mostra la pagina. 

5.3.2. Escenari principal d'éxit. Veure serveis 

Seguint el cas d'ús d'lnfo Empresa o des d'un altre apartat de la web. 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat de Servicios Diatros, clicant al menú 

o a un altre enlla~ que hi apunti de la pagina. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i mostra la pagina. 

5.3.3. Escenari principal d'éxit. Veure fotos 

Seguint el cas d'ús de Veure serveis. 

1. L'usuari indica que vol visualitzar les fotos d'un servei determinat clicant a 

I'enlla~ corresponent. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i mostra la pagina amb les fotografies. 

5.3.4. Escenari principal d'éxit. Veure ubicació 

Seguint el cas d'ús d'lnfo Empresa o des d'un altre apartat de la web. 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat de Dónde Estamos, clicant al menú o 

a un altre enlla~ que hi apunti de la pagina. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i mostra la pagina. 

5.3.5. Escenari principal d'éxit. Veure división congresos 

Seguint el cas d'ús d'lnfo Empresa o des d'un altre apartat de la web. 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat de División Congresos, clicant al 

menú o a un altre enlla~ que hi apunti de la pagina. 
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2. El sistema mostra la pagina. 

5.3.6. Escenari principal d'exit. Veure serveis !División congresos) 

Seguint el cas d'ús de Veure división congresos o des d'un altre apartat de Sobre 

Diatros. 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat de Servicios dins de División 

Congresos. 

2. El sistema mostra la pagina. 

5.3.7. Escenari principal d'exit. Buscar event 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat de Buscar Eventos, clicant al menú o 

a un altre enllac; que hi apunti de la pagina. 

2. El sistema mostra la pagina. 

3. L'usuari introdueix les paraules clau que vulgui buscar a la barra de cerca. 

4. L'usuari selecciona o no si vol buscar només els events que encara no s'han 

celebrat. 

5. L'usuari envia la búsqueda. 

6. El sistema accede ix a la base de dades i li mostra els events que complien els 

parametres de cerca ordenats per rellevancia. 

L'usuari pot realitzar una altra cerca tornant al pas 3. 

5.3.8. Escenari alternatiu, Buscar event 

A partir del pas 6 de I'escenari d'exit. 

6. El sistema accede ix a la base de dades, no recupera cap resultat i Ii mostra a 

I'usuari un missatge de que no ha trobat resultats. 

L'usuari pot realitzar una altra cerca tornant al pas 3 de I'escenari d'exit. 

5.3.9. Escenari principal d'exit. Llistat events 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat de Calendario, clicant al menú o a 

un altre enllac; que hi apunti de la pagina. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i li mostra la pagina amb els events 

que es celebren al mes actual. 

L'usuari pot passar al pas 3 o al pas 5. 

3. L'usuari clica a un altre mes de I'any. 

4. El sistema accedeix a la base de dades i, sense recarregar la pagina, 

actualitza el calendari mostrant-Ii els events del mes seleccionat. 

5. L'usuari clica a un altre any del calendari. 
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6. El sistema accede ix a la base de dades i, sense recarregar la pagina, 

actualitza el calendari mostrant-li els events del mes que hi havia anteriorment, 

pero del nou any seleccionat. 

L'usuari pot tornar al pas 3 o al pas 5. 

5.3.10. Escenari alternatiu. Llistat events 

A partir del pas 4 o 6 de I'escenari d'exit. 

1. El sistema accede ix a la base de dades, no recupera cap resultat i Ii mostra a 

I'usuari un missatge de que no hi ha cap event al mes seleccionat. 

L'usuari pot tornar al pas 3 o al pas 5 de I'escenari d'exit. 

5.3.11. Escenari principal d'exit. Veure event 

Seguint el cas d'ús de Buscar event o de Llistat events o des d'un altre punt de la web, 

com ara els enlla~os relacionats o la portada. 

1. L'usuari indica que vol visualitzar un event determinat d'un lIistat d'events. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i mostra la pagina de I'event. 

5.3.12. Escenari principal d'exit. Enviar event 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat d'Enviar Evento, clicant al menú o a 

un altre enlla~ que hi apunti de la pagina. 

2. El sistemali mostra la pagina amb el formulari per enviar I'event. 

3. L'usuari omple el formulari amb les dades de I'event que vol enviar. 

4. L'usuari introdueix la imatge de validaci6 i envia el fonmulari. 

5. El sistema comprova que la informaci6 introduTda sigui valida. 

6. El sistema envia un email a I'administrador perque validi I'event i I'introdueixi a 

la base de dades. 

7. El sistema mostra una pagina a I'usuari indicant que I'enviament s'ha realitzat 

amb exit. 

5.3.13. Escenari alternatiu. Enviar event 

A partir del pas 6 de I'escenari d'exit. 

1. Si alguna de les dades introduTdes no compleix les restriccions de 

comprovaci6, el sistema torna a mostrar a I'usuari el formulari amb les dades 

introduTdes abans ja pi enes i indicant-li els errors que s'han produl"t. 

2. L'usuari revisa i modifica les dades necessaries i torna a enviar el formulari. 

Es va de nou al pas 5 de I'escenari d'exit. 
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5.3.14. Escenari principal d'sxit. Llistat manuals 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat de Manuales y Artrculos, clicant al 

menú o a un altre enlla¡;: que hi apunti de la pagina. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i li mostra la pagina amb tots els 

manuals per usuaris. 

L'usuari pot passar al pas 3 o al pas 5. 

3. L'usuari clica a una de les categories. 

4. El sistema accedeix a la base de dades i, sense recarregar la pagina, 

actualitza els manuals, mostrant únicament els d'aquella categoria. 

5. L'usuari clica a Todos. 

6. Igual que el pas 2. 

L'usuari pot tornar al pas 3 o al pas 5. 

5.3.15. Escenari allernatiu. Llistat manuals 

A partir del pas 4. 

1. El sistema accede ix a la base de dades, no recupera cap resultat i li mostra a 

I'usuari un missatge de que no hi ha cap manual en aquella categoria. 

L'usuari pot tornar al pas 3 o al pas 5 de I'escenari d'sxit. 

5.3.16. Escenari principal d'sxit. Veure manual 

Seguint el cas d'ús de Llistat manuals o des d'un allre punt de la web, com ara els 

enlla¡;:os relacionats. 

1. L'usuari indica que vol visualitzar un manual determinat d'un lIistat de manuals. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i mostra la pagina del manual. 

3. L'usuari, si vol, es pot descarregar el manual en PDF clicant a I'enlla¡;: amb el 

PDF. 

5.3.17. Escenari principal d'sxit. Visualitzar apartat 

Dins d'aquest escenari s'hi inclouen tots els apartats del menú d'Usuaris-Visitants, 

excepte el de Manuales y Artículos que ja ha estat descrit al cas d'ús de Llistat 

manuals. 

1. L'usuari indica que vol visualitzar un deis apartats del menú d'Usuarios

Visitantes, clicant al menú o a un allre enlla¡;: que hi apunti de la pagina. 

2. El sistema mostra la pagina amb I'apartat seleccionat. 
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5.3.18. Escenari principal d'exit. Llistat bebés 

1. L'usuari indica que vol veure I'apartat de Bebé de la Semana, Álbum de bebés 

o Bebés Diatros. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i li mostra la pagina amb els bebés. 

3. L'usuari clica sobre la imatge d'un bebé. 

4. El sistema mostra a la part superior del lIistat, la imatge del bebé seleccionat 

més gran i les seves dades. 

L'usuari torna al pas 3. 

5.3.19. Escenari principal d'exit. Enviar foto bebé 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat de Publicar foto, clicant al menú o a 

un altre enllac que hi apunti de la pagina. 

2. El sistemali mostra la pagina amb el formulari per enviar la foto del seu nadó. 

3. L'usuari omple el formulari amb les dades del bebé. 

4. L'usuari selecciona I'arxiu amb la imatge que vol adjuntar. 

5. L'usuari envia el formulari. 

6. El sistema comprova que la informació introdu"ida sigui valida i que el fitxer 

pujat sigui del tipus correcte i no sigui massa gran. 

7. El sistema tracta la imatge, reduint-Ia de mida i pujant-Ia a la carpeta d'imatges 

del servidor. 

8. El sistema afegeix les dades a una taula provisional de la base de dades i 

envia un email de confirmació a I'usuari. 

9. El sistema mostra una pagina a I'usuari indicant que se li ha enviat un email de 

confirmació. 

10. L'usuari va al seu correu i clica a I'enllac de confirmació. 

11. El sistema passa les dades de la taula provisional a la definitiva i mostra una 

pagina a I'usuari dient-Ii que I'enviament s'ha realitzat amb exit i que els 

administradors estan examinant la imatge per validar-la. 

5.3.20. Escenari alternatiu 1. Enviar foto bebé 

A partir del pas 6 de I'escenari d'exit. 

1. Si alguna de les dades introdu"ides no compleix les restriccions de 

comprovació, el sistema torna a mostrar a I'usuari el formulari amb les dades 

introdu"ides abans ja pi enes i indicant-li els errors que s'han produ"it. 

2. L'usuari revisa i modifica les dades necessaries i torna a enviar el formulari. 

Es va de nou al pas 6 de I'escenari d'exit. 
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5.3.21. Escenari alternatiu 2. Enviar foto bebé 

A partir del pas 7 de I'escenari d'éxit. 

1. Si es produeix un error en tractar la imatge o en pujar-la al servidor, el sistema 

mostra una pagina dient que s'ha produTt un error i retorna una pagina a 

I'usuari dient-li que ho torni a intentar d'aquf a alguns minuts perqué s'ha 

produTt un error a I'hora de tractar la imatge. 

5.3.22. Escenari alternatiu 3, Enviar foto bebé 

A partir del pas 10 de I'escenari d'éxit. 

1. L'usuari no apreta I'enllay de I.email de confirmaci6 i s'acaba el cas d'ús. 

5.3.23. Escenari principal d'éxit. Llistat noUcies 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat de Noticias, clicant al menú o a un 

altre enllay que hi apunti de la pagina. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i Ii mostra la pagina amb totes les 

notícies per usuaris. 

L'usuari pot passar al pas 3 o al pas 5. 

3. L'usuari clica a una de les categories. 

4. El sistema accedeix a la base de dades i, sense recarregar la pagina, 

actualitza les notícies, mostrant únicament les d'aquella categoria. 

5. L'usuari clica a Todas. 

6. Igual que el pas 2. 

L'usuari pot tornar al pas 3 o al pas 5. 

5.3.24. Escenari alternatiu, Llistat notícies 

A partir del pas 4. 

2. El sistema accedeix a la base de dades, no recupera cap resultat i li mostra a 

I'usuari un missatge de que no hi ha cap notícia en aquella categoria. 

L'usuari pot tornar al pas 3 o al pas 5 de I'escenari d'éxit. 

5.3.25. Escenari principal d'éxit. Veure noticia 

Seguint el cas d'ús de Llistat noticies o des d'un altre punt de la web, com ara els 

enllayos relacionats o la portada. 

1. L'usuari indica que vol visualitzar una noticia determinada d'un llistat de 

noticies. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i mostra la pagina de la noticia. 
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5.3.26. Escenari principal d'exit. Registrar-se 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat de Registrarse, clicant al menú o a 

un altre enllay que hi apunti de la pagina. 

2. El sistemali mostra la pagina amb el formulari per registrar-se. 

3. L'usuari omple el formulari amb les seves dades. 

4. L'usuari envia el formulari. 

5. El sistema comprova que la informació introduTda sigui. 

6. El sistema afegeix les dades a una taula provisional de la base de dades i 

envia un email de confirmació a I'usuari. 

7. El sistema mostra una pagina a I'usuari indicant que se li ha enviat un email de 

confirmació. 

8. L'usuari va al seu correu i clica a I'enllay de confirmació. 

9. El sistema passa les dades de la taula provisional a la definitiva i mostra una 

pagina a I'usuari dient-Ii que el registre s'ha efectuat amb exit i que ja pot 

accedir als apartats exclusius per professionals. 

5.3.27. Escenari alternatiu 1. Registrar-se 

A partir del pas 6 de I'escenari d'exit. 

1. Si alguna de les dades introduTdes no compleix les restriccions de 

comprovació, el sistema torna a mostrar a I'usuari el formulari amb les dades 

introduTdes abans ja plenes i indicant-li els errors que s'han produTt. 

2. L'usuari revisa i modifica les dades necessaries i torna a enviar el formulari. 

Es va de nou al pas 5 de I'escenari d'exit. 

5.3.28. Escenari alternatiu 2. Registrar-se 

A partir del pas 8 de I'escenari d'exit. 

1. L'usuari no apreta I'enllay de I.email de confirmació i s'acaba el cas d'ús. 

5.3.29. Escenari principal d'exit. Contactar 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat de Contacto, clicant a I'enllay de la 

capyalera de la web. 

2. El sistemali mostra la pagina amb el formulari de contacte. 

3. L'usuari omple el formulari amb el missatge de contacte que vol enviar. 

4. L'usuari introdueix la imatge de validació i envia el formulari. 

5. El sistema comprova que la informació introduTda sigui valida. 

6. El sistema envia un email a I'empresa informant-Ios que un usuari ha volgut 

contactar amb ells. 
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7. El sistema mostra una pagina a I'usuari indicant que I'enviament s'ha realitzat 

amb exit. 

5.3.30. Escenari alternatiu. Contactar 

A partir del pas 6 de I'escenari d'exit. 

1. Si alguna de les dades introdu"ldes no compleix les restriccions de 

comprovaci6, el sistema torna a mostrar a I'usuari el formulari amb les dades 

introdu"ldes abans ja plenes i indicant-Ii els errors que s'han produn. 

2. L'usuari revisa i modifica les dades necessaries i torna a enviar el formulari. 

Es va de nou al pas 5 de I'escenari d'exit. 

5.3.31. Escenari principal d'exit. Apuntar-se butlletf 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat de Inscribirse al bOletfn, clicant a 

I'enllay de la capyalera de la web. 

2. El sistemali mostra la pagina amb el formulari per apuntar-se al butlletf. 

3. L'usuari introdueix el seu email. 

4. L'usuari envia el formulari. 

5. El sistema comprova que I.email sigui un email valid. 

6. El sistema afageix les dades a una taula provisional de la base de dades i 

envia un email de confirmaci6 a I'usuari. 

7. El sistema mostra una pagina a I'usuari indicant que se li ha enviat un email de 

confirmaci6. 

8. L'usuari va al seu correu i clica a I'enllay de confirmaci6. 

9. El sistema passa les dades de la taula provisional a la definitiva i mostra una 

pagina a I'usuari dient-li que el registre al butlletf s'ha efectuat amb exit. 

5.3.32. Escenari alternatiu 1. Apuntar-se butlletf 

A partir del pas 6 de I'escenari d'exit. 

3. Si I.email no era valid, el sistema torna a mostrar a I'usuari el formulari buit 

indicant que I.email introdun no era valid. 

Es va de nou al pas 3 de I'escenari d'exit. 

5.3.33. Escenari alternatiu 2. Apuntar-se butlletf 

A partir del pas 8 de I'escenari d'exit. 

1. L'usuari no apreta I'enllay de I.email de confirmaci6 i s'acaba el cas d'ús. 
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5.3.34. Escenari principal d'éxit. Veure mapa web 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat de Mapa Web, clicant a I'enllay de la 

capyalera de la web. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i mostra la pagina del mapa web. 

5.3.35. Escenari principal d'éxit. Llistar cursos Diatros 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat de Cursos Diatros, clicant al menú o 

a un altre enllay que hi apunti de la pagina. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i mostra la pagina amb els cursos 

Diatros. 

5.3.36. Escenari principal d'éxit. Veure curs Diatros 

Seguint el cas d'ús de Llistar cursos Diatros o des d'una altra pagina de la web, com 

ara la portada. 

1. L'usuari indica que vol visualitzar un deis cursos Diatros. 

2. El sistema mostra el microsite del curs Diatros seleccionat. 

5.3.37. Escenari principal d'éxit. Buscar 

1. L'usuari introdueix les paraules que vol cercar dins de la web a la barra de 

cerca general que hi ha a qualsevol de la pagines de I'aplicació. 

2. L'usuari envia la petició de cerca. 

3. El sistema reenvia la petició a Google. 

4. El sistema obre una nova finestra amb els resultats de la cerca de Google dins 

de la pagina web de Diatros. 

5.3.38. Escenari principal d'éxit. Visualitzar portada 

Aquest cas d'ús no hi és al diagrama. 

1. L'usuari indica que vol visualitzar la portada de la web, clicant allogo de Diatros 

o entrant a la pagina des de I'exterior. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i mostra la pagina principal de la web. 

5.3.39. Escenari principal d'éxit. Visualitzar categoria 

Aquest cas d'ús no hi és al diagrama. 

1. L'usuari indica que vol visualitzar el contingut relacionat amb un deis temes o 

categories tractades a la web, clicant al menú o al desplegable de temes que hi 

ha a la pantalla principal de la pagina. 
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2. El sistema accedeix a la base de dades i mostra la pagina amb el contingut de 

la categoria seleccionada separat per capses de noticies, events, manuals ... 

5.4. Actors Professional i Administrador 

L'actor professional es refereix als usuaris registrats de la pagina web. Poden ser 

professionals del sector interessats en IIegir articles cientifics, professionals que han 

assistit a algun deis cursos Diatros i que es volen descarregar les ponéncies... els 

actors professionals, a més deis seus casos d'ús particulars, poden realitzar tots els 

casos d'ús de ('actor Usuario 

L'actor Administrador és un subconjunt de ('actor Professional. 56n els usuaris amb 

permisos especials per administrar els continguts, visualitzar les estadístiques o 

accedir a la base de dad es. 

Figura 2 
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5.5. Especificació deis Casos d'Ús de I'actor Professional 

5.5.1. Escenari principal d'exil, Login 

1. El professional omple el formulari de login que hi ha a la part superior dreta de 

totes les pagines de la web amb el seu username o email i el seu password. 

2. El professional envia la sol, licitud de login. 

3. El sistema accedeix a la base de dades i comprova que les dades introduTdes 

es corresponguin amb les d'algun deis professionals registrats. 

4. El sistema, sen se recarregar la pagina, actualitza el formulari de login que hi 

havia amb un missatge de salutació al professional que acaba d'entrar i amb 

els enllac;;os d'Opciones i de Salir. 

5. Si el professional ha fet el login des d'alguna de les pagines amb contingut 

només visible per professionals, el sistema canvia I'avis de que és una secció 

restringida i I'actualitza, també sense recarregar la pagina, pel contingut que hi 

pertoqui segons I'apartat abans accedint a la base de dades. 

5.5.2. Escenari alternatiu. Login 

A partir del pas 4 de I'escenari d'exil, 

1. Si les dades no eren correctes, el sistema torna a mostrar el formulari de login 

amb un missatge d'error dient que I'usuari o la contrasenya introduTdes no eren 

correctes. 

Es torna al pas 1 de I'escenari d'exil, 

*A partir d'aquest moment, per la resta de casos d'ús de I'actor professional es 

suposara que el professional ja ha fet el login correctament a la web. 

5.5.3. Escenari principal d'exil, Editar perfil 

1. El professional indica que vol visualitzar I'apartat d'Opciones, clicant a I'enllac;; 

que apareix a on hi havia la capsa de login després de fer el login. 

2. El sistemali mostra la pagina amb el formulari per modificar el seu perfil, amb 

les dades antigues plenes, excepte la contrasenya. 

3. El professional edita el formulari. 

4. El professional posa la contrasenya antiga i, si a més vol canviar la 

contrasenya, repeteix d ues vegades la nova contrasenya. 

5. El sistema comprova que la informació introduTda sigui valida. 

6. El sistema accedeix a la base de dades i mostra una pagina al professional 

indicant que la modificació de les dades s'ha realitzat amb exil, 
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5.5.4. Escenari alternatiu. Editar perfil 

A partir del pas 6 de I'escenari d'exit. 

1. Si alguna de les dades introdu"ides no compleix les restriccions de 

comprovació, el sistema torna a mostrar al professional el formulari amb les 

dades introdu"ides abans ja plenes i indicant-Ii els errors que s'han produ"it. 

Es va de nou al pas 3 de I'escenari d'exit. 

5.5.5. Escenari principal d'exit. Recuperar contrasenya 

1. El professional indica que vol visualitzar I'apartat de ¿Olvidó su contraseña?, 

clicant a I'enlla~ de la cap~lera de la web. 

2. El sistemali mostra la pagina amb el formulari per recuperar la contrasenya. 

3. El professional introdueix el seu email. 

4. El professional envia el formulari. 

5. El sistema comprova que I.email sigui un email que es correspongui amb un 

professional registrat. 

6. El sistema crea una contrasenya aleatoria, modifica I'antiga contrasenya del 

professional per aquesta i envia un email al professional amb la nova 

contrasenya. 

7. El sistema mostra una pagina a al professional indicant que se li ha enviat un 

email amb la nova contrasenya. 

5.5.6. Escenari alternatiu. Recuperar contrasenya 

A partir del pas 6 de I'escenari d'exit. 

1. Si I.email no era valid, el sistema torna a mostrar al professional el formulari 

buit indicant que I.email introdu"it no era de cap professional registrat. 

Es va de nou al pas 3 de I'escenari d'exit. 

5.5.7. Escenari principal d'exit. Llistar noticies professionals 

1. El professional indica que vol visualitzar I'apartat de Noticias dins del menú 

Profesionales, clicant al menú o a un altre enlla~ que hi apunti de la pagina. 

2. El sistema accede ix a la base de dades i li mostra la pagina amb totes les 

noticies per professionals. 

El professional pot passar al pas 3 o al pas 5. 

3. El professional clica a una de les categories. 

4. El sistema accedeix a la base de dades i, sense recarregar la pagina, 

actualitza les noticies, mostrant únicament les d'aquella categoria. 
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5. El professional clica a Todas. 

6. Igual que el pas 2. 

El professional pot tornar al pas 3 o al pas 5. 

5.5.8. Escenari alternatiu. Llistar noticies professionals 

A partir del pas 4. 

3. El sistema accedeix a la base de dades, no recupera cap resultat i li mostra al 

professional un missatge de que no hi ha cap notícia en aquella categoria. 

El professional pot tornar al pas 3 o al pas 5 de I'escenari d'exit. 

5.5.9. Escenari principal d'exit. Veure noticia professional 

Seguint el cas d'ús de Llistar noticies professional o des d'un altre punt de la web, com 

ara els enlla~os relacionats. 

1. El professional indica que vol visualitzar una noticia determinada d'un IIistat de 

notfcies. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i mostra la pagina de la noticia. 

5.5.10. Escenari principal d'exit. Llistar articles professionals 

1. L'usuari indica que vol visualitzar I'apartat de Artículos dins del menú 

Profesionales, clicant al menú o a un altre enlla~ que hi apunti de la pagina. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i li mostra la pagina amb tots els 

articles per professionals. 

El professional pot passar al pas 3 o al pas 5. 

3. El professional clica a una de les categories. 

4. El sistema accedeix a la base de dades i, sense recarregar la pagina, 

actualitza els articles, mostrant únicament els d'aquella categoria. 

5. El professional clica a Todos. 

6. Igual que el pas 2. 

El professional pot tornar al pas 3 o al pas 5. 

5.5.11. Escenari alternatiu. Llistar articles professionals 

A partir del pas 4. 

4. El sistema accedeix a la base de dades, no recupera cap resultat i li mostra al 

professional un missatge de que no hi ha cap article en aquella categoria. 

El professional pot tornar al pas 3 o al pas 5 de I'escenari d'exit. 
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5.5.12. Escenari principal d'exit. Veure article professional 

Seguint el cas d'ús de Llistar articles professionals o des d'un altre punt de la web, 

com ara els enllac;:os relacionats. 

1. El professional indica que vol visualitzar un article determinat d'un llistat 

d'articles. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i mostra la pagina de I'article 

professional. 

3. El professional, si vol, es po! descarregar I'article en PDF clican! a I'enllac;: amb 

el PDF. 

5.5.13. Escenari principal d'exit. Llistar cursos ponencies 

1. El professional indica que vol visualitzar I'apartat de Ponencias dins del menú 

Profesionales, clicant al menú o a un altre enllac;: que hi apunti de la pagina. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i mostra la pagina amb un lIistat deis 

diferents cursos deis quals hi ha ponencies per descarregar-se. 

5.5.14. Escenari principal d'exit. Llistar ponencies curs 

Seguint el cas d'ús de Llistar cursos ponencies o des d'un altre apartat de la web. 

1. El professional indica que vol visualitzar les ponencies d'un event determinat, 

clicant sobre I'enllac;: corresponent. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i mostra una pagina amb totes les 

ponencies de I'event o curs seleccionat. 

5.5.15. Escenari principal d'exit. Veure ponencia 

Seguint el cas d'ús de Llistar ponencies curs o des d'un altre punt de la web, com ara 

els enllac;:os relacionats. 

1. El professional indica que vol visualitzar una determinada ponencia, clicant a 

I'enllac;: corresponent. 

2. El sistema accede ix a la base de dades i mostra la pagina amb els detalls de la 

ponencia escollida. 

3. El professional, si vol, pot descarregar-se la ponencia en PDF i, si esta 

disponible, també pot fer-ho en format PowerPoint. 

5.6. Especificació deis Casos d'Ús de I'actor Administrador 

·Per tots els casos d'ús de I'actor Administrador es suposara que I'administrador ja ha 

fet el login correctament a la web i que té els permisos necessaris. Si no els té, en tots 
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els casos d'ús, es produeix un escenari alternatiu en el qual el sistema mostra una 

pantalla a I'usuari o professional que estigui intentant accedir al gestor de continguts, 

reservat pels administradors, dient que la pagina esta reservada als administradors de 

la pagina web. 

5.6.1. Escenari principal d'exi!. Entrar administrador continguts 

1. L'administrador escriu la URL del gestor de continguts anomenat Oceania a la 

barra del navegador i pulsa intro. 

2. El sistema mostra la pantalla principal del gestor de continguts. 

5.6.2. Escenari principal d'sxi!. Llistar events 

1. L'administrador indica que vol visualitzar I'apartat d'Eventos y Congresos, 

clicant al menú d'Oceania. 

2. El sistema accedeix a la base de dades i li mostra la pagina amb els events 

que es celebren al mes actual en format calendari. 

El professional pot passar al pas 3, al pas 5 o als casos d'ús Crear event o 

Modificar even!. 

3. L'administrador clica a un altre mes de I'any. 

4. El sistema accede ix a la base de dades i, sense recarregar la pagina, 

actualitza el calendari mostrant-Ii els events del mes selecciona!. 

5. L'administrador clica a un altre any del calendari. 

6. El sistema accedeix a la base de dades i, sense recarregar la pagina, 

actualitza el calendari mostrant-li els events del mes que hi havia anteriorment, 

pero del nou any selecciona!. 

El professional pot tornar al pas 3 o al pas 5 o als casos d'ús Crear event o 

Modificar even!. 

5.6.3. Escenari alternatiu, Llistar events 

A partir del pas 4 o 6 de I'escenari d'exi!. 

2. El sistema accede ix a la base de dades, no recupera cap resultat i Ii mostra a 

I'administrador un missatge de que no hi ha cap event al mes selecciona!. 

L'administrador pot tornar al pas 3 o al pas 5 de I'escenari d'exi!. 

5.6.4. Escenari principal d'exi!. Crear event 

Seguint el cas d'ús Llistar events. 

1. L'administrador indica que vol crear un nou event, clicant a I'enlla~ Nuevo 

evento que hi ha a la pantalla. 
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2. El sistemali mostra la pagina amb el formulari per crear el nou event. 

3. L'administrador omple el formulari. 

4. L'administrador envia el formulari. 

5. El sistema comprova que la informació introdurda sigui valida. 

6. El sistema accedeix a la base de dades, hi introdueix el nou event fent-hi totes 

les operacions que calgui i mostra una pagina a I'administrador indicant que 

I'event s'ha afegit amb exit i que si vol el pot modificar. 

L'administrador pot anar al cas d'ús de Modificar event. 

5.6.5. Escenari alternatiu. Crear event 

A partir del pas 6 de I'escenari d'exit. 

1. Si alguna de les dades introdurdes no compleix les restriccions de 

comprovació, el sistema torna a mostrar a I'administrador el formulari amb les 

dad es introdurdes abans ja plenes i indicant-li els errors que s'han produrt. 

Es va de nou al pas 3 de I'escenari d'exit. 

5.6.6. Escenari principal d'exit. Modificar event 

1. L'administrador indica que vol modificar un event, clicant a I'enllac corresponent 

del llistat d'events. 

2. El sistemali mostra la pagina amb el formulari per modificar I'event, amb les 

dades antigues plenes. 

3. L'administrador edita el formulari. 

4. L'administrador envia el formulari. 

5. El sistema comprova que la informació introdurda sigui valida. 

6. El sistema accedeix a la base de dades, hi actualitza I'event fent-hi totes les 

operacions que calgui i mostra una pagina a I'administrador indicant que I'event 

s'ha modificat amb exit i que si vol el pot tornar a modificar. 

L'administrador pot anar de nou al cas d'ús de Modificar event. 

5.6.7. Escenari alternatiu. Modificar event 

A partir del pas 6 de I'escenari d'exit. 

1. Si alguna de les dades introdurdes no compleix les restriccions de 

comprovació, el sistema torna a mostrar a I'administrador el formulari amb les 

dades introdurdes abans ja plenes i indicant-li els errors que s'han produrt. 

Es va de nou al pas 3 de I'escenari d'exit. 
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5.7. Model Conceptual de Dades 

L'objectiu del Model Conceptual és obtenir una representaci6 deis conceptes 

significatius dins del domini del problema a partir deis requisits extrets de I'analisi de 

requisits i del conjunt de casos d'ús deis diferents usuaris del sistema. 

Així dones, tenint en compte les necessitats de l'aplicaci6, i abans d'entrar en detall a 

cada una de les classes que ens apareixeran al model conceptual de dades, podem 

veure clarament alguns deis conceptes que hi intervindran. 

Sabem que el sistema necessitara guardar la informaci6 sobre diferents tipus 

d'usuaris. Que també hi haura noticies, manuals o articles, events o congressos, 

ponéncies, butlletins, apartats, serveis, fotos i diplomes, entre d'altres. 

Per la funcionalitat del buscador d'events sabe m que d'alguna manera s'hauran de 

guardar les paraules i la seva importancia dins d'un event determinat i, per fer les 

capses d'enllac;:os relacionats, hi haura d'haver categories on poder-hi classificar tota la 

informaci6 emmagatzemada. A més, d'alguna manera s'hauran de separar 

conceptualment els articles i noticies per usuaris de les destinad es a professionals. 

Fet aquest resum del que ens trobarem, passem a la descripci6 pas a pas de cada una 

de les classes, i deis seus atributs, que hi ha al model conceptual de dades, el 

diagrama del qual es pot veure al final d'aquest apartat a la figura 3. Els atributs que 

estan subratllats dins de l'explicaci6, s6n les claus primaries. 

5.7.1. Classe Usuari 

Classe pare de tots els tipus d'usuari que hi ha a la pagina web. 

mail: email de I'usuari. 

dataalta: data en la qual I'usuari es d6na d'alta. 

5.7.2. Classe UsuariProf 

Classe que conté tots els usuaris registrats per accedir als continguts restringits per 

professionals de la pagina web. 

id: identificador únic de I'usuari professional. 

uname: nom d'usuari que serveix per entrar a la web. Ha de ser único 

2mail: email secundari de I'usuari professional. 

nom: nom de I'usuari. 

cognoms: cognoms de I'usuari. 

psw_md5: password encriptat de I'usuari. 
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especialitat: especialitat professional de I'usuari. És una enumeració de varies 

opcions. 

comconeixer: text que descriu com va conéixer I'usuari I'existéncia de la pagina 

web. 

boletin: boolea que ens diu si I'usuari vol rebre el butlleti Diatros. 

datalastcon: data de la última connexió de I'usuari a la pagina web. 

numcon: nombre de connexions de I'usuari a la pagina web. 

enviamail: boolea que ens dira si I'usuari vol rebre notificacions per email de les 

novetats que hi hagin en el futur apartat de Mi Buzón Diatros. 

5.7.3. Classe UsuariBol 

Classe que conté la relació d'usuaris o visitants de la pagina web que han sol·licitat 

rebre el butlleti Diatros. 

id: identificador únic d'aquests usuaris. 

5.7.4. Classe UsuariBebe 

Classe que conté a tots els usuaris que han enviat fotos deis seus fills a la pagina web, 

és a dir, és la classe deis pares de les fotos deis nens que apareixen a la web. 

id: identificador únic d'aquests usuaris. 

uname: nom d'usuari que servira per entrar al futur apartat de gestió de bebés. 

Ha de ser único 

nom: nom de I'usuari. 

cognoms: cognoms de I'usuari. 

psw_md5: password encriptat de I'usuari. 

comconeixer: text que descriu com va conéixer I'usuari I'existéncia de la pagina 

web. 

5.7.5. Classe Bebe 

Classe deis nens que han enviat a la pagina web. 

id: identificador únic deis elements d'aquesta classe. 

nom: nom del nen. 

cognoms: cognoms del nen. 

dataneix: data de naixement. 

dataalta: data que van enviar la fotografia del nen. 

pes: pes del nen. 

altura: altura del nen. 

lIocneix: ciutat o país de naixement del nen. 
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bebediatros: boolea que ens diu si va néixer amb ajuda de professionals de 

Diatros. 

missatge: missatge de salutació del nen que apareixera a la web. 

sexe: si és nen o nena. 

5.7.6. Missatge 

Classe que servira pels missatges que s'envYin els usuaris entre si o pels missatges 

que rebran els usuaris provinents de Diatros al futur apartat de Mi Buzón Diatros. 

id: identificador únic del missatge. 

missfrom: enter que ens diu de quin professional ve el missatge. 

missto: text que ens diu cap a quins professionals va dirigit el missatge. 

titol: titol del missatge. 

cos: contingut del missatge. 

data: data d'enviament del missatge. 

visiblesent: si es vol que el missatge estigui guardat a la carpeta de missatges 

enviats. 

5.7.7. MissatgeTo 

Classe associativa de la relació entre Missatge i UsuariProf. 

visibleinbox: boolea que ens indica si I'usuari que rep el missatge el vol tenir a 

la safata d'entrada o ja I'ha enviat a la paperera. 

visibletrash: boolea que ens indica, si no estava visible a la safata d'entrada, si 

I'usuari encara vol mantenir el missatge visible a la paperera o ja el vol eliminar. 

5.7.8. Permisos 

Classe deis permisos que es poden assignar als usuaris. 

id: identificador únic del permiso Estan ordenats creixentment, I'identificador 

amb index més baix, és el que dóna més accés al contingut de la web. Per 

exemple, el permis a id=O esta reservat pel superadministrador. 

descr: descripció del permiso 

5.7.9. Categoria 

Classe amb els diferents temes o categories que separaran el contingut de la pagina 

web. 

id: identificador únic de la classe. 

nom: nom de la categoria. 

descr: descripció del contingut que hi haura dins d'aquella categoria. 
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5.7.10. Serveis 

Classe que contindra les consultes o serveis que ofereix I'empresa. 

id: identificador únic de la classe. 

nom: nom del servei. 

address: adre~a de la consulta o lIoc on s'ofereix el servei. 

telf: teléfon. 

fax: fax. 

mail: email de contacte. 

descr: descripció del servei. 

especialitats: conjunt de les especialitats mediques relacionades amb aquesta 

consulta o servei. 

5.7.11. Noticies 

Classe de les notícies que hi haura a la pagina web. 

id: identificador únic de la notfcia. 

titol: titular de la notícia. 

subtitol: subtftol de la notícia. 

fon!: font d'on s'ha extret la noticia. 

data noticia: data en la qual es va publicar inicialment la noticia. 

datapubli: data de publicació de la noticia a la nostra web. 

cos: text de la notícia. 

linkextern: enlla~ a la font de la noticia. 

5.7.12. NotPac 

Classe de les notícies dirigides a usuaris o pacients. 

5.7.13. NotProf 

Classe de les noticies dirigides a professionals de la sanita!. 

5.7.14. Events 

Classe deis events o congressos que hi haura emmagatzemats a la pagina web. 

id: identificador únic deis elements d'aquesta classe. 

titol: nom de I'even!. 

acredi!: acreditacions atorgades per organismes o organitzacions que tingui 

I'even!. 

lIoc: lIoc de celebració de I'even!. 

pais: país de celebració de I'even!. 
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dataini: data del comen"ament de I'event. 

datafi: data en la qual s'acaba I'event. 

datapubli: data en la qual es publica I'event a la web. 

organitzador: organitzador de I'event. Pot ser una persona o secció d'una 

empresa. 

logo: logotip de I'event. 

cursodiatros: si I'event és un Curs Diatros. 

divisioncongresos: si I'event esta organitzat per División Congresos de Diatros. 

infoempresa: nom de I'empresa organitzadora. 

infoaddress: adre"a dellloc on es celebrara I'event. 

infotelf: teléfon de contacte. 

infomail: mail de contacte. 

infoweborg: pagina web deis organitzadors de I'event. 

idioma: idioma o idiomes oficials de I'event. 

linkevent: pagina web de I'event. 

5.7.15. Paraula 

Classe de les paraules que apareixen dins de la informació d'un event. Servira per fer 

el buscador d'events de la web. 

paraula: la mateixa paraula és I'identificador de la classe. 

5.7.16. ParaulaEvent 

Classe associativa de la relació entre Paraula i Events. 

rell: rellevancia que té aquella paraula dins de I'event, és a dir, és més 

important si apareix al titol de I'event que no pas si esta al text de les 

acreditacions. 

5.7.17. Diplomes 

Es refereix als diplomes que s'otorguen als usuaris professionals que han assistit a 

Cursos Diatros. 

id: identificador del diploma. 

descr: descripció del diploma. 

data: data del diploma. 

5.7.18. PDF 

Classe deis arxius PDF. 

linkpdf: ruta cap a I'arxiu PDF. 
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5.7.19. Ponencies 

Classe de les ponencies que hi ha penjades a la pagina web o de les ponencies o 

xerrades realitzades als diferents cursos Diatros o a altres events. 

id: identificador únic de la ponencia. 

titol: títol de la ponencia. 

descr: descripció de la ponencia. 

objectius: objectius de la ponencia. 

ponents: ponents que participen en aquesta xerrada o ponencia. 

datapubli: data de publicació de la ponencia a la web. 

5.7.20. PonEvent 

Classe associativa de la relació entre Ponencies i Events. 

nomtaula: si la ponencia o xerrada dins de I'event estava enquadrada dins 

d'una taula de xerrades, és el nom de la taula on estava. 

presidente: el nom del president de la taula on es celebrés la xerrada. 

data: data de la celebració de la ponencia dins de I'even!. 

hora: hora de la celebració de la ponencia dins de I'even!. 

5.7.21. PPT 

Classe deis arxius de PowerPoin!. 

linkppt: ruta cap a I'arxiu PPT. 

5.7.22. Manuals 

Classe deis manuals o articles que hi haura a la pagina web. 

id: identificador únic de cada manual. 

titol: titol de I'article o manual. 

descr: descripció del contingut del manual o de I'article. Equivaldria al camp de 

subtitol de les noticies. 

autor: autor o font del manual. 

dataalta: data de publicació del manual a la web. 

ces: contingut del manual. 

5.7.23. ManProf 

Classe deis manuals o, principalment, articles dirigits als professionals registrats de la 

web. 
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5.7.24. ManPac 

Classe deis manuals o articles dirigits als usuaris o pacients de la web. 

5.7.25. Apartats 

Classe deis apartats que hi ha a la secció d'Usuaris-Visitants de la web. 

id: identificador únic de I'apartat. 

titol: Utol de I'apartat. 

cos: contingut en html de I'apartat. 

5.7.26. Fotos 

Classe de les imatges relacionad es amb altres classes que apareixen a la pagina web. 

linkfoto: ruta cap a la imatge. 

5.7.27. Links 

Classe d'altres links relacionats amb les diferents classes. Per exemple, altres links 

relacionats amb els events, a part deis que ja formen part de la classe Events. 

link: enlla~. 

nom: nom amb el qual apareixera I'enlla~ a la pagina. 

dataalta: data de quan s'ha afegit I'enlla~. 

insidediatros: boolea que indica si I'enlla~ és de dins de la propia pagina de 

Diatros. 

5.7.28. Log 

Classe que recollira diverses notificacions de la pagina, com ara les últimes 

actualitzacions, les últimes modificacions fetes a la base de dades ... 

id: identificador únic de la nota. 

data: data de quan s'ha produ"it la notificació. 

accio: breu descripció de la notificació, per exemple, "nou usuario. 

descr: descripció més extensa de la notificació. 

noticia: boolea que ens dira si la notificació fa referencia a una noticia. 

event: boolea que ens dira si la notificació fa referencia a un event. 

manual: boolea que ens dira si la notificació fa referencia a un manual. 

ponencia: boolea que ens dira si la notificació fa referencia a una ponencia. 

servei: boolea que ens dira si la notificació fa referencia a un servei. 

portada: boolea que ens dira si la notificació fa referencia a una actualització de 

la pagina inicial de la web. 

altre: boolea que ens dira si la notificació fa referencia a una altra cosa. 
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5.7.29. Butlleti 

Classe que recollira els diferents butlletins enviats fins al momen!. 

id: identificador únic del butlletí. 

data: data d'enviament del butlleti. 

prof: boolea que ens diu si el butlletí va dirigit a professionals del sector. 

pacient: boolea que ens diu si el butlleti va dirigit a pacients. 

destacat: text en HTML de I'apartat destacat del butlletL La resta del codi es 

generara automaticamen!. 

codiHTML: codi HTML de com ha quedat el butlletL 
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5.8. Model Navegacional 

El Model Navegacional serveix per descriure les relacions entre les diferents pantalles 

de la web, és a dir, la navegabilitat de les unes a les altres. 

El model navegacional de la web de Diatros esta pensat perqué tot giri al voltant de la 

pagina principal, del menú superior i deis enlla90s relacionats. La idea a I'hora de 

construir-lo era que I'usuari pogués arribar a tota la informaci6 de la web d'una manera 

intu"itiva, senzilla i amb el menor nombre de elics possible. 

Per tal de fer-Io el més funcional possible, a partir de les estadístiques obtingudes de 

la pagina web antigues amb Google Analytics, vaig estructurar el menú superior que 

és un element comú en totes les pantalles de la web, excepte en els microsites deis 

cursos Diatros que ten en el seu propi menú, perqué contingués tots els apartats més 

visitats de I'antiga web i les funcionalitats més importants de la nova. 

La creaci6 de les capses d'enlla90s relacionats elassificats per la categoria que tingui 

el contingut de la pantalla que esta visualitzant I'usuari en cada moment, fa que el 

volum d'informaci6 lligada entre si sigui molt més elevat, de manera que facilita la 

navegabilitat de I'usuari per la pagina cercant el contingut del tema que més Ii 

interessi. 

Tenint tot aixó en compte, passem a explicar la lIegenda de simbols i colors que s'ha 

utilitzat per fer el diagrama del modelo mapa navegacional (figura 4). 

5.8.1. Llegenda del Model Navegacional 

Unies continues: totes les línies continues, tant les grises com les taronges, 

s6n bidireccionals. 

Capses grogues: totes les capses grogues tenen accés a la resta de capses a 

través del menú de la pagina web o a través deis enlla90s en negre que hi ha a 

la Cap9alera de la pagina. M'he oblidat dues capses grogues, la de Privacidad 

que estaria enlla9ada a Home com, per exemple, igual que Contacto, i 

Opciones, en la mateixa situaci6, peró que només apareixeria quan I'usuari 

hagués fet el Login amb éxit. 

EHipse negra: totes les capses blaves que tenen una el'lipse negra a una de 

les cantonades estan enlla98des amb elles mateixes. Sé, de fet, totes les 

capses estan enlla9ades amb elles mateixes, peró aquestes utilitzen la 
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tecnologia AJAX per actualitzar continguts parcial s de la pantalla sense haver

se de refrescar. 

Mapa Web: el mapa web enlla~ amb totes les capses grogues i taronges. 

Enlla~os relacionats: els enlla~os relacionats no són una pantalla en sí. Ho he 

expressat aixi al diagrama, ja que apareixen com a part en totes les pantalles 

amb les que els he lligat i poden anar als continguts que hi ha descrits a la nota 

marró de baix a I'esquerra del diagrama. Si no ho hagués fet aixi, el diagrama 

estaria pie de linies. 

Les capses blaves de Novedades, Articulos i Ponencias dins de la capsa 

Profesionales i Ver Noticias o Ver Artículos, mostren un contingut o un altre 

segons si I'usuari esta registrat o no. 

Home: totes les pagines enllacen amb la Home, que és la pantalla principal de 

laweb. 

Les capses blaves o taronges amb més d'un apartat escrit a dins, ho he fet per 

tal de reduir I'espai i que el diagrama fos més Ilegible. 

Al Mapa Navegacional encara hi falten pantalles i apartats, com per exemple, el 

gestor de continguts només accessible pels administradors, peró he decidit 

posar només els més representatius perqué es vegi millor I'estructura de la 

web. 
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6. Descripció de la Plataforma 

En aquest apartat explicaré totes les eines utilitzades en el desenvolupament del 

projecte i els aspectes més importants del seu funcionament. 

6.1. Framework Codelgniter 

Codelgniter és un framework per creadors web que programen en PHP. El seu 

objectiu es permetre't desenvolupar projectes molt més rapid que si escrivissis tot el 

codi des de zero, proporcionant-te un conjunt de lIibreries per les tasques més 

freqüents, aixi com una interfície senzilla i una estructura lógica per accedir-hi. 

D'aquesta manera Codelgniter et permet minimitzar la quantitat de codi necessari per 

realitzar les diferents tasques. 

A més, Codelgniter és un framework gratu"it, ja que esta distribu"it sota una llicéncia 

open source, és a dir, el pots utilitzar com et sembli convenient. 

Pel que fa a la compatibilitat, Codelgniter esta escrit per ser plenament compatible 

amb PHP 4, ja que tot i esta fet amb PHP 5, no utilitza cap de les seves 

característiques especials. Aixó fa que pugui córrer en la majoria de servidors Apache 

que ofereixen els prove"idors de hostings online. 

Una de les avantatges més significatives de Codelgniter amb respecte a altres 

frameworks de PHP, és que és un framework realment lIeuger. La base del seu 

sistema necessita molt poques lIibreries, en contrast amb molts frameworks que 

requereixen més recursos per funcionar i en conseqüéncia són més lents a I'hora 

d'executar-se. A més, les lIibreries es carreguen dinamicament a mesura que les 

necessites, cosa que fa que Codelgniter encara sigui més rapid. De fet, els seus 

desenvolupadors estan tan conven~uts de la seva velocitat que repten a tots els seus 

usuaris a trobar un framework de PHP més rapid. 

Codelgniter utilitza un patró d'arquitectura de software anomenat Model-Vista

Controlador (MVC), que permet una gran separació entre la lógica de I'aplicació i la 

presentaci6. Aixó és especialment bo pels projectes on els dissenyadors treballen amb 

plantilles, ja que el codi rellevant que aquestes contindran sera minim. Aquest no era 

el cas del meu projecte, on jo he sigut el responsable de totes les fases, des de 
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I'especificació fins al disseny grafic. Al final de la descripció de les característiques de 

Codelgniter hí trobareu una explicació sobre el MVC. 

Seguint amb el framework, aquest genera URLs netes i amigables pels buscadors. En 

comptes d'usar I'estandard de les "query string", les típiques adreces 

www.exemple.com?p=parametre1&q=parametre2. associades als sistemes dinamics, 

Codelgniter utilitza adreces segmentades, com ara 

www.exemple.com/parametre1/parametre2. 

Codelgniter bé amb un conjunt de lIibreries, que com ja hem comentat, permeten fer 

les tasques més comuns relacionades amb el desenvolupament web, com ara: 

Accedir a una base de dades. 

Enviar emails. 

Validar informació introdu"ida en formularis prevenint-ne la injecció de codi 

maliciós. 

Treballar facilment amb els parametres de les URL dinamiques. 

Mantenir sessions. 

Manipular imatges. 

Aquestes són les que més he utilitzat, peró a la vegada, Codelgniter et permet 

estendre aquestes lIibreries o crear-ne de noves. A més, el codi esta molt ben 

documentat i, per tant, en casos concrets, te'l pots arribar a personalitzar a la teya 

mida. 

Codelgniter, a diferencia d'altres frameworks més pesats, tampoc requereix I'ús d'un 

parsejador perque es programa directament amb PHP i no amb un pseudo-PHP 

especial del framework. Aixó, a més d'evitar-te aprendre aquesta nova sintaxi, fa que 

Codelgniter sigui més eficient, ja que aquesta altra mena de codis no poden igualar el 

rendiment del PHP natiu. 

Finalment, Codelgniter esta molt ben documentat, cosa que en facilita molt 

I'aprenentatge. A part, també té una gran comunitat d'usuaris que participen als fórums 

d'ajuda. 

Per tot aixó, per la seva senzillesa, el seu alt rendiment, la seva facil configuració, el 

seu rapid aprenentatge, la bona documentació, les seves lIibreries ... em vaig decantar 

per I'ús de Codelgniter a I'hora de realitzar el projecte. 
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6.1.1. Flux d'informació 

---» 
-<--- - - -~ 

inde.x.php • .-+-- - - -->-
+--+-

El grafic anterior ens iI'lustra el flux d'informació dins del framework Codelgniter. En 

totes les pagines que visiti I'usuari el flux sera el mateix: 

1) El navegador li demana al servidor que li proporcioni la pagina que I'usuari ha 

escollit. 

2) El servidor va a I'index.php que fa de controlador principal i inicialitza els 

recursos necessaris per fer funcionar Codelgniter. 

3) El Router examina la petició HTTP per determinar que s'ha de fer amb ella. 

4) Si ja existeix el fitxer corresponent a la Cache, és enviat directament al 

navegador, saltant-se el sistema d'execució habitual. 

5) Abans que el controlador de I'aplicació es carregui, la petició HTTP i tota la 

informació que pugui haver estat enviada per I'usuari és filtrada per seguretat. 

6) El Controlador carrega els models, lIibreries basiques, plugins i qualsevol altre 

recurs necessari per processar la petició. 

7) La Vista final es renderitza i finalment s'envia al navegador perqué la pugui 

mostrar en pantalla. Si el Caching esta activat, la vista primer s'afegeix a la 

cache perqué estigui disponible en les próximes peticions i així les pagines es 

carreguin més de pressa. 

6.1.2. Model-Vista-Controlador 

El Model-Vista-Controlador (MVC) és el patró d'arquitectura de software més utilitzat 

en el disseny web i forma part de la categoria de patrons de presentació distribuIda. 

Aquest patró separa la lógica de I'aplicació de la capa de presentació. Aixó permet que 

les pagines web continguin una part mínima de codi PHP. En el disseny web les vistes 

es corresponen amb les pagines HTML, el model s'encarregaria d'accedir a les dades, 

en el nostre cas emmagatzemades a una base de dades MySQL, i el controlador faria 

d'intermediari entre la vista i el model i a la vegada contindria part de la lógica de 

I'aplicació. Segons la rigidesa del MVC que s'implementi, la lógica pot estar 
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concentrada completament al modelo distribuIda entre el model i el controlador. Sobre 

les vistes, a Codelgniter poden ser tant pagines completes, com segments d'aquesta, 

com podrien ser caP9aleres, menús o peus de pagina que es poguessin reutilitzar en 

varies pagines. 

El flux habitual d'interacci6 entre capes al MVC és el següent: 

1) L'usuari interactua amb la interficie, enviant un formulari, apretant sobre un 

enlla9··· 

2) El controlador rep la notificaci6 de I'event soHicitat per I'usuari. 

3) El controlador accedeix al model, que actualitza la base de dades o va a buscar 

la informaci6 necessaria per crear la pagina que ha demanat I'usuari. 

4) El model retorna aquesta informaci6 al controlador. 

5) Si el controlador necessita més informaci6 o ha de fer més actualitzacions, 

aquests passos es poden repetir amb varis controladors. 

6) El controlador Ii envia a la vista o vistes, si es tracta d'una pagina composada 

per varis segments de vista, la informaci6 que li han enviat els models. 

7) La vista crea la nova pagina amb la informaci6 rebuda. 

Es poden trobar varies implementacions del MVC. En algunes la vista pot accedir en 

casos especials directament al model. En aquest projecte, per motius d'eficiéncia i no 

haver de realitzar una consulta a la base de dades amb varies subconsultes niades, 

vaig decidir fer servir aquesta comunicaci6 directa entre la vista i el model una única 

vegada. Al següent grafic es veu el flux d'interacci6 entre capes préviament explicat. 

CDntrala.dar f------
I 

Vista Modelo 

6.1.3. El Controlador a Codelgniter 

A Codelgniter cada controlador es corres pon amb un apartat de la pagina web. Per 

exemple, si tenim el controlador "C1" de la web www.exemple.com. la pagina 

associada a aquest controlador sera la www.exemple.comlC1. A la vegada, cada una 

de les funcions deis controlador es correspon amb un subapartat. Seguint amb 
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I'exemple anterior, si tenim la funció "F1" dins del controlador "C1", la pagina associada 

a aquesta funció sera la www.exemple.com/C1/F1. 

6.1.4. PHP 

És un IIenguatge de programaci6 interpretat, és a dir, no necessita ser compilat. 

S'executa al servidor on s'allotja la pagina web, a diferencia de I'HTML o del Javascript 

que s6n interpretats directament pel navegador. El PHP s'utilitza principalment per 

programar pagines web dinamiques, és a dir, que el seu contingut va variant segons la 

informació que hi hagi a una base de dades. 

Aquest IIenguatge es pot utilitzar en la majoria de servidors web actuals i en tots els 

sistemes operatius de manera gratuIta. La seva semblan~a amb IIenguatges de 

programaci6 estructurada tradicionals com ara C o Per! fan que la seva corba 

d'aprenentatge sigui molt rapida. 

Les principals avantatges de PHP s6n les següents: 

És un IIenguatge multiplataforma. 

Connectivitat amb la majoria de motors de base de dades actuals, 

especialment amb MySQL i PostgreSQL. 

Té una gran comunitat d'usuaris, fet que facilita que tingui una gran quantitat de 

móduls i IIibreries disponibles. A més inclou una biblioteca nativa de funcions 

molt extensa. 

Esta molt ben documentat. La seva pagina oficial és 

http://es.php.netlmanuallen/. 

És lliure i, per tant, és una gran alternativa gratuIta a altres IIenguatges 

orientats a la programació web com ara ASP. 

Permet aplicar les tecniques de programaci6 orientada a objectes. 

No requereix l'especificaci6 del ti pus en la declaraci6 de variables. 

S'hi poden aplicar patrons de disseny. En concret s'han creat varis frameworks 

com Codelgniter per aplicar el MVC. 

L'antiga web de Diatros.com estava programada en ASP. El fet de que no fos un 

IIenguatge lliure provocava que el servidor on s'allotjava la web fos més car, ja que 

s'havia de pagar la llicencia de Microsoft, tant del IIenguatge com del servidor específic 

liS. Principalment per aquest motiu, peró també per la seva gran quantitat de IIibreries i 

suport i pels seus frameworks per aplicar el patró MVC, vaig decidir fer el projecte amb 

PHP. 
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6.2. AJAX 

AJAX és un acronim d'Asynchronous JavaScript And XML. És una técnica de 

desenvolupament web per crear aplicacions interactives. Aquestes s'executen al 

navegador deis usuaris i mentrestant es manté una comunicaci6 asíncrona amb el 

servidor on s'allotja la web. D'aquesta manera és possible realitzar canvis a les 

pagines web sense la necessitat de recarregar-Ies, fet que fa augmentar la velocitat, la 

interactivitat i la usabilitat de les aplicacions. 

En aquest projecte he utilitzat AJAX per realitzar el login deis usuaris professionals a la 

web. Sense haver de recarregar la pagina podia accedir a la base de dades per 

comprovar si les dades de login eren correctes. Un cop comprovades podia refrescar 

la informaci6 de la pagina sense necessitat de recarregar-Ia completament, cosa que 

afavoria que I'usuari tingués una experiéncia més interactiva. 

També he fet servir AJAX pels calendaris d'events on es canvia la informaci6 de cada 

mes sense haver de recarregar la pagina i pels lIistats d'articles, manuals i noticies on 

es canvien els elements que hi apareixen segons la categoria que escolleixi I'usuari. 

6.2.1. JavaScript 

És el lIenguatge de programaci6 interpretat en el que es basa AJAX. El JavaScript 

s'interpreta al propi navegador de I'usuari i serveix per tractar o modificar els objectes 

que apareixen a una pagina web en directe. Normalment s'utilitza per menús 

desplegables, per comprovar el contingut de formularis, per crear efectes de moviment 

sense necessitat de Flash, per obrir popups ... 

Algunes de les funcionalitats de JavaScript s6n incompatibles amb els navegadors 

Internet Explorer que no segueixen els estandards intemacionals. 

6.2.2. Scriptaculous i Prototype 

Scriptaculous és un framework open source de JavaScript que ajuden als 

desenvolupadors web a afegir de manera senzilla efectes visuals i técniques AJAX a 

les seves pagines web. 

Scriptaculous és compatible amb els diferents navegadors i inclou un conjunt de 

llibreries que faciliten la millora de les interficies d'usuari. Per tal de que funcioni, 

requereix la instaHaci6 de Prototype, un altre conjunt de lIibreries. Scriptaculous també 

esta molt ben documentat. 
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Després de veure que seria convenient emprar la tecnologia AJAX a la pagina web, 

per tal de crear una experiencia més rapida, modema i interactiva a I'usuari, com que 

abans de comenyar el projecte no estava familiaritzat amb AJAX, peró sí amb 

JavaScript, vaig decidir-me per Scriptaculous per la seva gran facilitat d'ús. 

6.3. MySQL 

És el sistema de gestió de base de dades relacionals més utilitzat en pagines web i és 

I'escollit per aquest projecte. És multiplataforma i s'integra perfectament amb PHP. És 

un SGSD lIeuger que consumeix pocs recursos i és molt rapid, peró en la majoria de 

les seves implementacions no suporta I'ús de triggers. 

MySQL es distribueix sota una lIicencia de software lliure, a diferencia del sistema 

Access on estaven guardades les dades de la pagina web antiga. 

Té varis motors d'emmagatzematge, entre els que destaquen MyISAM, que és no 

transaccional, i Innodb. Mylsam és més rapid que Innodb, peró no suporta les 

restriccions d'integritat com ara les claus foranes. 

Com que el servidor contractat per allogar la web de Diatros esta configurat per només 

acceptar taules amb el motor MyISAM, durant el desenvolupament de I'aplicació al 

servidor local que em vaig instaHar vaig utilitzar Innodb per assegurar que en tot el 

procés de migració de la base de dades es mantinguessin aquestes restriccions 

d'integritat. 

De totes maneres, en aplicacions web la concurrencia de modificació de dades és 

baixa i, en canvi, la de lectura de dades és molt elevada en comparació, aixf que una 

vegada online el motor MylSAM és el més adequat. 

6.4. CSS 

Les fulles d'estil en cascada o CSS (Cascading Style Sheets) són un lIenguatge 

utilitzat per definir la presentació d'un document estructurat escrit en HTML, XML o 

XHTML. El W3C (World Wide Web Consortium) és I'encarregat de formular 

I'especificació de les fulles d'estil que serveixen d'estandard pels navegadors web. La 

idea del CSS és separar I'estructura d'un document de la seva presentació. Amb CSS 

es poden definir les propietats deis elements que formen una pagina web, com ara el 

seu ti pus de lIetra, color, alyada i amplada deis contenidors, divs o capses on es trobi 

el diferent contingut... 
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La informació d'estil que proporciona CSS pot estar adjunta en arxius separats o a dins 

deis propis HTML a la capyalera o inline al costat de I'element que es vulgui definir. 

Les versions antigues d'lnternet Explorer no compleixen els esUmdards del W3C i 

interpreten el CSS de maneres diferents a I'habitual. Al projecte he hagut de fer fulles 

d'estil especials per l'lnternet Explorer 7 i petites adaptacions per I'IE8, ja que sinó part 

de les pagines no es visualitzaven correctament, sobretot els menús desplegables. 

Com que IE6 i els anteriors Explorers ja estan gairebé en desús, vaig decidir afegir un 

missatge pels usuaris que utilitzessin aquests navegadors proporcionant els enllayos 

perqué es descarreguessin altres navegadors més moderns. 

6.5. Altres programes i lIenguatges utilitzats 

SOL: lIenguatge utilitzat per fer les consultes (selects, inserts, updates, deletes) 

a la nova base de dades MySOL. No he programat les consultes directament 

amb SOL, sinó que he fet ÚS d'unes lIibreries proporcionades pel framework 

que en simplificaven la sintaxi. 

XHTML: és el lIenguatge pensat per substituir a I'HTML com a lIenguatge 

estandard per les pagines web. En la versió 1.0, que és la que he utilitzat pel 

projecte, és únicament HTML, peró complint les especificacions estrictes de 

I'XML. L'HTML s'utilitza per descriure I'estructura i el contingut de text de les 

pagines web. També pot complementar el text amb imatges i altres elements 

multimédia. 

La creació de I'XHTML té com a objectiu avanyar en la creació d'una web on la 

informació i la manera de presentar-la estiguin clarament separades. Aquesta 

filosofia de I'XHTML va estretament lligada amb el CSS. 

Java: és el lIenguatge de programació que he utilitzat per realitzar la migració 

de la base de dades Access antiga a la nova base de dades MySOL. Vaig 

escollir Java, ja que estava ben familiaritzat amb ell i a més tenia drivers per 

connectar-se tant a Access com a MySOL. 

Netbeans: entorn de programació o lOE utilitzat pel desenvolupament de les 

diferents fases del projecte. Primer el vaig utilitzar per fer el programa de 

migració de la base de dades, ja que Netbeans principalment esta pensat per 

Java. Inclou I'editor de text, el compilador, el depurador ... 

Posteriorment, com que Netbeans en la seva última versió ha afegit suport per 

PHP, CSS, JavaScript i HTML, també I'he fet servir per programar i gestionar la 

resta del projecte. 
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PhpMyAdmin: és una eina escrita en PHP que permet l'administraci6, a través 

d'una interfície web, de bases de dades MySQL. L'he utilitzat per administrar la 

base de dades a nivelllocal un cop feta la migraci6. 

MySQL Administrator: un altre programa gratu'it per administrar I'estructura de 

les taules, triggers, processos emmagatzemats ... d'una base de dades MySQL. 

Em va servir per poder pujar la base de dades al servidor online quan les eines 

ofertes pel prove'idor deis serveis encara no estaven actives. 

MySQL Querv Browser: programa semblant a I'anterior, peró que serveix per 

administrar el contingut de les taules d'una base de dades MySQL. 

Dreamweaver CS3: el vaig utilitzar com a editor de text per les pagines de la 

web antiga que estaven programades en ASP. 

Adobe Photoshop CS3: em va servir per fer el tractament d'algunes de les 

imatges que hi ha a la web. 

MAMP: conjunt de software que instaHa un servidor Apache local, MySQL i 

PHP a un ordinador amb sistema operatiu Mac OSX. 

WAMP: el mateix que MAMP, peró ho instal·la a Windows. 

Access: és el sistema de gestió de base de dades utilitzat per la pagina web 

antiga. El fet de que Access no esta preparat per tractar taules amb milers de 

registres va ser un deis motius pel canvi de web. He utilitzat el programa de 

Microsoft Access per fer la migració de la base de dad es. 

CyberDuck: programa FTP per Mac OSX que em va permetre pujar tots els 

arxius necessaris des del meu equip al servidor online. 

FileZilla: igual que I'anterior, peró per Windows. 

Mozilla Firefox: navegador principal que he utilitzat en el desenvolupament. 

Disposa d'un plugin anomenat Firebug que ajuda molt a I'hora de crear la 

interfície grafica, ja que et permet modificar en directe, és a dir, canviar el codi i 

veure-ho reflectit instantaniament a la pantalla, les fulles d'estil CSS. El Firebug 

també m'ha servit per depurar els problemes que he tingut amb JavaScript i 

AJAX. 

Internet Explorer 8: navegador utilitzat per realitzar proves de correcta 

visualitzaci6. 

Internet Explorer 7: navegador utilitzat per realitzar proves de correcta 

visualitzaci6. 

Google Chrome: navegador utilitzat per realitzar proves de correcta 

visualitzaci6. 

Safari: navegador utilitzat per realitzar proves de correcta visualitzaci6. 
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Crossover: programa que crea una maquina virtual dins del sistema Mac OSX 

que permet executar aplicacions senzilles de Windows. En la fase de 

desenvolupament, el vaig utilitzar per executar I'Internet Explorer 7 per tal de 

fer les seves fulles d'estil especifiques perqué la pagina es visualitzés 

correctament en aquest navegador. 
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7. Disseny 

En aquesta secci6 veurem com passem deis elements que hem extret del model 

d'analisi, o especificaci6, a les construccions que ens descriuran com acabara sent 

cada un deis elements de l'aplicaci6 per ja poder passar a la implementaci6. 

Com que aquest projecte partia d'una web antiga amb les seves propies estructures de 

dades on es guardava la informaci6, primer de 101 descriurem com queda el disseny de 

les dades a partir de la normalitzaci6 del model conceptual. Hi haura tant el diagrama 

del disseny de les dades, com el codi SOL optimitzat pel sistema de gesti6 de bases 

de dades MySOL. Tot seguit, explicarem el procés de migraci6 de I'antiga base de 

dades Access a la nova base de dades MySOl i la correspondencia entre la ubicaci6 

de les dades antigues i les noves. 

Un cop acabats els apartats dedicats a dades, veurem el disseny de I'arquitectura 

logica de la web. les aplicacions web, dins deis patrons de les arquitectures de 

clientlservidor, es corres ponen al patr6 de presentaci6 distribuIda. Nosaltres, dins 

d'aquesta gamma de patrons, hem escollit el MVC, model el funcionament del qual ja 

hem explicat previament a I'apartat de "6. Descripci6 de la Plataforma". 

Després, per entendre millor la interacci6 entre capes i classes, veurem uns quants 

exemples representatius de les funcionalitats més importants a través deis seus 

diagrames de seqOencia. 

Ja per acabar, descriurem les decisions preses i el procés de disseny de la inteñicie 

grafica. 

7.1. Disseny de les dades 

Pel disseny de la base de dades he utilitzat els metodes habituals per obtenir-Io a 

partir del diagrama del Model Conceptual normalitzat que podem trobar més avall 

representat a la figura 5. He establert totes les referencies relatives a les associacions 

al propi objecte en el cas de que fos única, detallant les referencies necessaries a 

claus extemes, i he utilitzat una taula auxiliar en el cas de les associacions amb 

multiplicitat * a *. 
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A continuaci6 us explicaré les decisions preses classe per classe i les principals 

diferéncies amb el diagrama abans de normalitzar. Els atributs subratllats formen part 

de la clau primaria de la classe on es trobin. 

7.1.1. Classe Usuari 

Desapareix amb la normalitzaci6. Cada ti pus d'usuari tindra la seva propia taula a la 

base de dad es. 

7.1.2. Classe UsuariProf 

Apareixen dos camps nous que hereda de la classe Usuari: 

mail: email principal de I'usuari. És único 

dataalta: data de registre de I'usuari. 

7.1.3. Classe UsuariBol 

Hereda els mateixos dos camps que UsuariProf de la classe Usuario A més apareix un 

nou camp degut a l'associaci6 amb UsuariProf. 

idprof: clau forana que referencia al camp "id" de la taula UsuariProf. 

7.1.4. Classe UsuariBebe 

Hereda els mateixos camps que UsuariProf i UsuariBol de la classe Usuario 

7.1.5. Classe Bebe 

Apareixen dos camps nous de les associacions amb les classes UsuariBebe i Fotos. 

idpare: clau forana que referencia al camp "id" de la taula UsuariBebe. 

linkfoto: com que la classe foto desapareix amb la normalitzaci6, el camp 

d'enllay a la foto apareix a algunes de les classes que hi estaven associades. 

En altres casos, apareix una nova classe que materialitza l'associaci6 en 

qüesti6. 

7.1.6. Missatge 

missfrom: és una clau forana que referencia al camp "id" de la taula UsuariProf. 

7.1.7. MissatgeTo 

Classe materialitzada de la classe associativa de la relaci6 entre Missatge i UsuariProf. 

Per cada usuari receptor del missatge posat en el camp missTo de la classe Missatge, 

apareix una entrada a la taula MissatgeTo. Com a nous atributs després de la 

normalitzaci6 hi trobem: 
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id: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Missatge. 

missto: clau forana que referencia al camp "id" de la taula UsuariProf. 

Representa a I'usuari que va dirigit el missatge. 

missfrom: nom d'usuari que ha enviat el missatge. Aquest camp no seria 

necessari, pero s'ha decidit d'afegir-Io per optimitzar la consulta per recuperar 

tots els missatges de la safata d'entrada d'un usuari en el futur apartat de Mi 

Buzón Diatros. Si no es repetis aquest camp, s'hauria de fer una JOIN amb la 

taula UsuariProf per recuperar el nom d'usuari del remiten!. 

data: data d'enviament del missatge. Pel mateix motiu que en el camp anterior, 

tot i ser informació repetida s'ha afegit aquesta vegada per evitar una JOI N 

amb la taula Missatges en la recuperació deis missatges de la safata d'entrada 

d'un usuario 

7.1.8. Permisos 

No pateix cap modifica ció. 

7.1.9. PermisosUsuProf 

Classe que apareix per materialitzar I'associació entre les classes UsuariProf 

Permisos. 

idusu: clau forana que referencia al camp "id" de la taula UsuariProf. 

idperm: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Permisos. 

7.1.10. Categoria 

Apareix un nou camp en aquesta taula, pero no a causa de la normalització, sinó per 

les exigencies en la formació de les URLs a Codelgniter. Per tal de que a I'apartat del 

menú superior de Salud de la Mujer els enlla90s apuntessin a les funcions correctes 

del controlador "Salud", es va afegir aquest campo 

nomscurts: es correspon als noms de les funcions del controlador "Salud" que 

enllacen amb la informació de les seves respectives categories. 

7.1.11. CategoriaUsuProf 

Classe que apareix per materialitzar I'associació entre les classes UsuariProf 

Categoria. 

idusu: clau forana que referencia al camp "id" de la taula UsuariProf. 

idca!: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Categoria. 
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7.1.12. Serveis 

No pateix cap modificació. 

7.1.13. CategoriaServeis 

Classe que apareix per materialitzar I'associació entre les classes Serveis i Categoria. 

idserv: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Serveis. 

idcat: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Categoria. 

7.1.14. FotosServeis 

Tot i que la classe Fotos desapareix, apareix aquesta nova classe per materialitzar 

I'associació que hi havia entre la mencionada classe Fotos i la classe Serveis. 

idserv: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Serveis. 

linkfoto: ruta cap a I'arxiu amb la foto. 

7.1.15. Noticies 

Apareixen quatre nous camps: 

prof: desapareix la classe NotProf amb aquest boolea que ens indica si la 

noticies va dirigida a usuaris professionals registrats. 

pacient: desapareix la classe NotPac amb aquest boolea que ens indica si la 

noticies va dirigida a usuaris no registrats o pacients. 

linkfoto: en aquest cas apareix aquest camp que és la ruta fins a la foto per tal 

de representar I'associació entre Noticies i la desapareguda classe Fotos. 

idcat: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Categoria que apareix 

per representar I'associació entre les classes Categoria i Noticies. 

7.1.16. Events 

Es produeixen els segOents canvis. 

mes: a I'hora de fer el calendari d'events i congressos, per tal de no haver 

d'estar calculant a quin mes pertany cada event a partir de la data i aixi poder 

obtenir tots els events d'un mes concret en una única consulta i sense 

tractament posterior amb codi PHP, vaig decidir afegir aquest camp que ens 

indica a quin mes pertany un event concret. També ens simplifica la resolució 

del conflicte de a quin mes pertany un event que comenc;:a, per exemple, al 

febrer i acaba al genero D'aquesta manera quan s'introdueix I'event o quan 

I'usuari envia un event, el mateix usuari o I'administrador ho pot decidir. 

any: igual que amb el camp "mes", peró per I'any. 
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linklogo: al camp "Iogo" li canviem el nom a linklogo perqué descrigui millor el 

fet de que és un enlla~ allogotip de I'even!. 

linkpdfbutlleti: amb la desaparici6 de la classe PDF, apareix aquest camp que 

és la ruta al butlletf o al tríptic de I'event, si és que aquest en té. 

linkpdfprogr: igual que amb "linkpdfbutlleti, apareix aquest camp que és la ruta 

al programa d'activitats de I'event, si en té. 

7.1.17. CategoriaEvents 

Classe que apareix per materialitzar I'associació entre les classes Events i Categoria. 

ideven!: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Events. 

idea!: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Categoria. 

7.1.18. ParaulaEvent 

Classe materialitzada de la classe associativa de la relaci6 entre la classe Paraula, 

que desapareix, ja que només tenia I'atribut paraula, i la classe Events. 

paraula: una cadena de caracters. 

ideven!: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Events. 

rell: rellevancia que té aquella paraula dins de I'event, és a dir, és més 

important si apareix al titol de I'event que no pas si esta al text de les 

acreditacions. 

Per facilitar I'algoritme d'insercions de paraules a la base de dades, s'ha decidit que 

aquesta taula no tingui clau primaria. És a dir, si una paraula apareix dues vegades al 

tltol, apareixera dues vegades a la taula amb el mateix "idevent" i la mateixa 

rellevancia. Sin6, ens haviem de muntar una estructura de dades en PHP com ara una 

taula de hash, cosa que a nivell computacional amb PHP és for~a costós. De totes 

maneres, en la migraci6 de la base de dades, com que el programa esta fet en Java i 

es feia en ambit local, si que s'ha utilitzat aquest algoritme més elabora!. La seva 

descripci6 la podeu trobar al subapartat de "Disseny de la migració" corresponent a la 

taula ParaulaEven!. 

7.1.19. FotosServeis 

Com ja hem explicat abans, tot i que la classe Fotos desapareix, apareix aquesta nova 

classe per materialitzar l'associaci6 que hi havia entre la mencionada classe Fotos i la 

classe Events. 

ideven!: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Events. 

linkfoto: ruta cap a I'arxiu amb la foto. 
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7.1.20. Diplomes 

Desapareix I'identificador del diploma, ja que ara ja s'identifica unfvocament per I'id de 

I'event i I'id de I'usuari. Tenint en compte aixo, la resta de canvis de la taula són els 

segllents. 

idusu: clau forana que referencia al camp "id" de la taula UsuariProf. 

idevent: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Events. 

linkpdf: amb la desaparició de la classe PDF, apareix aquest camp que és la 

ruta a I'arxiu PDF amb el diploma per aqueli usuari. 

7.1.21. Ponencies 

Com que la multiplicitat de I'associació entre Ponencies i Events era de 1 _., la classe 

Ponencies passa a ser la unió entre I'antiga Ponencies i la classe associativa 

PonEven!. La nova classe Ponencies resultant queda així. 

id: identificador únic de la ponencia. 

titol: títol de la ponencia. 

idevent: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Events. 

nomtaula: si la ponencia o xerrada dins de I'event estava enquadrada dins 

d'una taula de xerrades, és el nom de la taula on estava. 

linkpdf: amb la desaparició de la classe PDF, apareix aquest camp que és la 

ruta a I'arxiu PDF amb la ponencia. 

linkppt: amb la desaparició de la classe PPT, apareix aquest camp que és la 

ruta a I'arxiu PowerPoint amb la ponencia. 

cursodiatros: boolea que indica si una ponencia és d'un curs Diatros, afegit per 

tal d'evitar fer una JOIN amb la taula Events quan volem consultar les 

ponencies deis cursos Diatros. 

presidente: el nom del president de la taula on es celebrés la xerrada. 

descr: descripció de la ponencia. 

objectius: objectius de la ponencia. 

ponents: ponents que participen en aquesta xerrada o ponencia. 

data: data de la celebració de la ponencia dins de I'even!. 

hora: hora de la celebració de la ponencia dins de I'event. 

idEngl: si la ponencia en castella, té també una versió en angles, aquest camp 

és una clau forana que referencia al camp "id" de la propia taula Ponencies. 

datapubli: data de publicació de la ponencia a la web. 

7.1.22. Manuals 

Apareixen quatre camps nous igual que a la classe Noticies. 
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prof: desapareix la classe ManProf amb aquest boolea que ens indica si I'article 

o manual va dirigit a usuaris professionals registrats. 

pacien!: desapareix la classe ManPac amb aquest boolea que ens indica si 

I'article o manual va dirigit a usuaris no registrats o pacients. 

linkfoto: en aquest cas apareix aquest camp que és la ruta fins a la foto per tal 

de representar l'associaci6 entre Manuals i la desapareguda classe Fotos. 

idea!: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Categoria que apareix 

per representar l'associaci6 entre les classes Categoria i Manuals. 

7.1.23. Apartats 

Apareix un camp nou. 

idea!: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Categoria que apareix 

per representar l'associaci6 entre les classes Categoria i Apartats. 

7.1.24. FotosApartats 

Com en els altres casos, tot i que la classe Fotos desapareix, apareix aquesta nova 

classe per materialitzar I'associació que hi havia entre la mencionada classe Fotos i la 

classe Apartats. 

idap: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Apartats. 

linkfoto: ruta cap a I'arxiu amb la foto. 

7.1.25. Links 

Apareixen molts camps nous per representar les diferents associacions que tenia 

aquesta classe. 

idno!: si I'enlla~ esta relacionat amb una noticia, és una clau forana que 

referencia el camp "id" de la taula Noticies. Pot ser bui!. 

idman: si I'enlla~ esta relacionat amb un article o manual, és una clau forana 

que referencia el camp "id" de la taula Manuals. Pot ser bui!. 

idap: si I'enlla~ esta relacionat amb un apartat, és una clau forana que 

referencia el camp "id" de la taula Apartats. Pot ser bui!. 

ideven!: si I'enlla~ esta relacionat amb un event o congrés, és una clau forana 

que referencia el camp "id" de la taula Events. Pot ser bui!. 

idserv: si I'enlla~ esta relacionat amb un servei ofert per I'empresa, és una clau 

forana que referencia el camp "id" de la taula Serveis. Pot ser bui!. 

idea!: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Categoria. Ens diu a 

quina categoria pertany el link relaciona!. 
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7.1.26. Log 

Apareixen dos camps nous. 

linkfoto: apareix aquest camp que és la ruta fins a la foto per tal de representar 

I'associació entre Log i la desapareguda classe Fotos. Aquesta associació no hi 

és al diagrama, ja que me I'he deixat. 

idref: clau forana que referencia al camp "id" de la taula relacionada amb 

aquella entrada de Log, ja sigui de noUcies, events, manuals, ponencies o 

apartats. 

7.1.27. Butlleti 

No pateix cap modificació. 

7.1.28. ButlletiPonencia 

Classe que apareix per materialitzar I'associació entre les classes Ponencia i Butlleti. 

idbutll: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Butlletr. 

id pon: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Ponencies. 

7.1.29. ButlletiNoticia 

Classe que apareix per materialitzar I'associació entre les classes Noticies i Butlleti. 

idbutll: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Butlletr. 

idnot: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Noticies. 

7.1.30. ButlletiManual 

Classe que apareix per materialitzar I'associació entre les classes Manuals i Butlleti. 

idbutll: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Butlletr. 

idman: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Manuals. 

7.1.31. ButlletiEvent 

Classe que apareix per materialitzar I'associació entre les classes Events i Butlleti. 

idbutll: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Butlletr. 

idevent: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Events. 

7.1.32. ButlletiLog 

Classe que apareix per materialitzar I'associació entre les classes Log i Butlleti. 

idbutll: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Butlletr. 

idlog: clau forana que referencia al camp "id" de la taula Log. 
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7.1.33. Taules duplicades pels registres 

Per tal de protegir la base de dades contra robots que omplen formularis 

automaticament i que d'aquesta manera inunden les taules d'informaci6 fraudulenta, 

s'ha decidit enviar en tots els registres un email de confirmaci6 per verificar que el que 

ha fet la sol, licitud és una persona. En la web antiga no hi havia aquesta verificaci6 i el 

problema de les taules que anaven creixent descontroladament i, en conseqüencia, 

afectant el rendiment de la pagina era molt real. Prendre mesures contra aix6 era un 

deis objectius a I'hora de dissenyar la nova web. 

Per tal d'implementar aquesta sOluci6, he creat una replica de les taules implicades en 

qualsevol registre, les d'UsuariProf, UsuariBol, UsuariBebe i Bebe. Les seves 

respectives copies s6n les RegistroProf, RegistroBol, RegistroUsuBebe 

ResgistroBebe. També ha sigut necessari fer una replica de la CategoriaUsuProf per 

guardar les categories seleccionades per I'usuari professional que es registra. La seva 

c6pia és la taula CategoriaRegistroProf. La resta d'informaci6 associada amb les 

taules el registre es pot omplir després de la confirmaci6 d'aquest, així que no han 

calgut fer més repliques. 

El funcionament de la soluci6 és la següen!. Quan I'usuari es registra la informaci6 es 

guarda a les taules replica amb un identificador provisional. Se Ii envia un mail amb un 

enllac;: de confirmaci6 que conté la informaci6 sobre aquest identificador provisional 

encriptada. Quan aquest enllac;: se'l redirigeix a una pagina de Diatros que Ii diu que el 

registre s'ha confirmat amb exi!. El controlador d'aquesta pagina fa les operacions 

necessaries per passar la informaci6 del registre a les taules originals i per esborrar-Ia 

de les copies. 
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7.1.34. Codi saL de la creació de la base de dades 

El resultat de tot el proces de normalització i de definició de cada una de les taules de 

la nova base de dades MySaL, el presento també mitjam;:ant el segUent codi SaL 

optimitzat per MySaL. La versió d'aquest codi és la utilitzada per la base de dades en 

I'entorn local de desenvolupament, ja que en les taules hi utilitzo el motor 

d'emmagatzematge transaccional Innodb, per tal de que es comprovin les restriccions 

d'integritat de clau forana. Tot i que aquest motor és més lent que el MyISAM, I'utilitzat 

finalment en el servidor web contractat (és I'únic que aquest suporta) que va millor per 

les lectures, ens interessava fer-Io servir en la fase de desenvolupament per veure que 

es mantinguessin les restriccions de clau forana, sobretot després de la fase de 

migració de la base de dades que explicarem en I'apartat segUen!. 

Fitxer create database i tables: 

CREA TE DA TABASE dialros 

DEFAUL T CHARACTER SET utf8; 

CREATE TABLE UsuariProf ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

uname VARCHAR(50) UNIQUE, 

mail VARCHAR(100) UNIQUE, 

2mail VARCHAR(100), 

nom VARCHAR(50), 

cognoms VARCHAR(100) NULL, 

psw_md5 VARCHAR(32), 

especialital VARCHAR(1 00), 

dalaalta DATE, 

comconeixer TEXT, 

bolelin ENUM('1','0'), 

dalalaslcon DATE, 

numcon INT DEFAULT '1', 

enviamail ENUM('1','O') 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE UsuariBol ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

mail VARCHAR(100) UNIQUE, 

idprof INT, 

dataalta DATE, 

INDEX idProf (idprof), 

FOREIGN KEY (idprof) REFERENCES UsuariProf (id) ON DELETE SET NULL 
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) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE UsuariBebe ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

uname VARCHAR(50) UNIOUE, 

mail VARCHAR(100) UNIOUE, 

nom VARCHAR(50), 

cognoms VARCHAR(100) NULL, 

psw_md5 VARCHAR(32), 

dataalta DATE, 

comconeixer TEXT 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE Bebe ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

idpare INT, 

nom VARCHAR(50), 

cognoms VARCHAR(100), 

dataneix VARCHAR(50), 

dataalta DATE, 

pes VARCHAR(10), 

altura VARCHAR(10), 

lIocneix VARCHAR(50), 

linkfoto VARCHAR(300), 

bebediatros ENUM('0':1'), 

missatge VARCHAR (300), 

sexe ENUM('niOo', 'niOa'), 

INDEX idPare (id pare), 

FOREIGN KEY (idpare) REFERENCES UsuariBebe (id) ON DELETE SET NULL 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE Missatge ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

missfrom INT, 

missto TEXT, 

titol VARCHAR(100), 

cos TEXT, 

data TIMESTAMP, 

visiblesent ENUM('1 ','0'), 

INDEX missFrom (missfrom), 

FOREIGN KEY (missfrom) REFERENCES UsuariProf (id) ON DELETE SET NULL 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE MissatgeTo ( 

id INT, 
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misslo INT, 

missfrom VARCHAR(100), 

dala TIMESTAMP, 

visibleinbox ENUM('I' ,'0'), 

visiblelrash ENUM('O','I'), 

INDEX idMissalge (id), 

FOREIGN KEY (id) REFERENCES Missalge (id) ON DELETE SET NULL, 

INDEX missTo (misslo), 

FOREIGN KEY (misslo) REFERENCES UsuariProf (id) ON DELETE SET NULL 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE Permisos ( 

id INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

deser VARCHAR(500) 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE PermisosUsuProf ( 

idusu INT, 

idperm INT, 

INDEX idUsu (idusu), 

FOREIGN KEY (idusu) REFERENCES UsuariProf (id) ON DELETE CASCADE, 

INDEX idPerm (idperm), 

FOREIGN KEY (idperm) REFERENCES Permisos (id) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE Calegoria ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

nom VARCHAR(50) UNIQUE, 

nomeurt VARCHAR(50) UNIQUE, 

deser VARCHAR(500) 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE CalegoriaUsuProf ( 

idusu INT, 

ideallNT, 

INDEX idUsu (idusu), 

FOREIGN KEY (idusu) REFERENCES UsuariProf (id) ON DELETE CASCADE, 

INDEX idCal (ideal), 

FOREIGN KEY (ideal) REFERENCES Calegoria (id) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE Serveis ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

nom VARCHAR(50), 

address TEXT, 
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lelfVARCHAR(50), 

fax VARCHAR(50), 

mail VARCHAR(100), 

deserTexl, 

espeeialitats Texl 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE CalegoriaServeis ( 

idserv INT, 

ideallNT, 

INDEX idServ (idserv), 

FOREIGN KEY (idserv) REFERENCES Serveis (id) ON DELETE CASCADE, 

INDEX idCal (ideal), 

FOREIGN KEY (ideal) REFERENCES Calegoria (id) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE FolosServeis ( 

idserv INT, 

linkfolo VARCHAR(300), 

INDEX idServ (idserv), 

FOREIGN KEY (idserv) REFERENCES Serveis (id) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE Nolicies ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

lilol VARCHAR(200), 

sublilol TEXT, 

fonIVARCHAR(100), 

dalanolieia VARCHAR(50), 

datapubli DATE, 

eos TEXT, 

prof ENUM('O','1'), 

paeienl ENUM('1','O'), 

linkexlem VARCHAR(300), 

linkfolo VARCHAR(300), 

ideallNT, 

INDEX idCal (ideal), 

FOREIGN KEY (ideal) REFERENCES Calegoria (id) ON DELETE SET NULL 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE Events ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

titol VARCHAR(200), 

aeredil TEXT, 

lIoeTEXT, 
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pais VARCHAR(50), 

dalaini DATE, 

da!afi DATE, 

da!apubli DATE, 

mes INT, 

any INT, 

organilzador VARCHAR(200), 

linklogo VARCHAR(300), 

eursodia!ros ENUM('O','I'), 

divisioneongresos ENUM('O','I'), 

infoempresa VARCHAR(200), 

infoaddress TEXT, 

info!elf VARCHAR(50), 

infomail VARCHAR(100), 

infoweborg VARCHAR(300), 

idioma VARCHAR(100), 

linkeven! VARCHAR(300), 

linkpdfbu!lIe!i VARCHAR(300), 

linkpdfprogr VARCHAR(300) 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE Ca!egoriaEvenls ( 

ideven! INT, 

idea! INT, 

INDEX idEven! (ideven!), 

FOREIGN KEY (ideven!) REFERENCES Evenls (id) ON DELETE CASCADE, 

INDEX idCa! (idea!), 

FOREIGN KEY (idea!) REFERENCES Ca!egoria (id) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE ParaulaEven! ( 

paraula VARCHAR(50), 

ideven! INT, 

relllNT DEFAULT '1', 

INDEX idEven! (ideven!), 

FOREIGN KEY (ideven!) REFERENCES Evenls (id) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE Diplomes ( 

idusu INT, 

linkpdfVARCHAR(300), 

deserTEXT, 

ideven! INT, 

dala DATE, 

INDEX idUsu (idusu), 
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FOREIGN KEY (idusu) REFERENCES UsuariProl (id) ON DELETE CASCADE, 

INDEX idEvent (idevent), 

FOREIGN KEY (idevent) REFERENCES Evenls (id) ON DELETE SET NULL 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE Ponencies ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

litol VARCHAR(200), 

idevent INT, 

idtaula INT NULL, 

nomtaula VARCHAR(100) NULL, 

linkpdf VARCHAR(300), 

linkppt VARCHAR(300), 

cursodiatros ENUM('O','1'), 

presidente VARCHAR(100), 

descrTEXT, 

ponents TEXT, 

objectius TEXT, 

data DATE, 

hora VARCHAR(20), 

idengllNT, 

datapubli DATE, 

INDEX idEvent (idevent), 

FOREIGN KEY (idevent) REFERENCES Events (id) ON DELETE SET NULL, 

INDEX idEngl (idengl), 

FOREIGN KEY (idengl) REFERENCES Ponencies (id) ON DELETE SET NULL 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE FotosEvent ( 

idevent INT, 

linkloto VARCHAR(300), 

INDEX idEvent (idevent), 

FOREIGN KEY (idevent) REFERENCES Evenls (id) ON DELETE CASCAD E 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE Manuals ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

titol VARCHAR(300), 

descrTEXT, 

idcat INT, 

linkpdl VARCHAR(300), 

prol ENUM('O','1'), 

pacient ENUM('1','O'), 

autor VARCHAR(200), 

dataalta DATE, 
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eos TEXT, 

INDEX idCal (ideal), 

FOREIGN KEY (ideal) REFERENCES Calegoria (id) ON DELETE SET NULL 

) ENGINE=INNODB; 

CREA TE TABLE Apartals ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

lilol VARCHAR(100), 

ideallNT, 

eos TEXT, 

INDEX idCal (ideal), 

FOREIGN KEY (ideal) REFERENCES Calegoria (id) ON DELETE SET NULL 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE FolosApartal ( 

idap INT, 

linkfolo VARCHAR(300), 

INDEX idAp (idap), 

FOREIGN KEY (idap) REFERENCES Apartals (id) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=INNODB; 

CREA TE TABLE Links ( 

link VARCHAR(300), 

nom VARCHAR(200), 

idnollNT, 

ideallNT, 

idman INT, 

idap INT, 

idevenl INT, 

idserv INT, 

dalaalla DATE, 

insidedialros ENUM('O','1'), 

INDEX idNol (idnol), 

FOREIGN KEY (idnol) REFERENCES Nolieies (id) ON DELETE CASCADE, 

INDEX idCal (ideal), 

FOREIGN KEY (ideal) REFERENCES Calegoria (id) ON DELETE SET NULL, 

INDEX idMan (idman), 

FOREIGN KEY (idman) REFERENCES Manuals (id) ON DELETE CASCADE, 

INDEX idAp (idap), 

FOREIGN KEY (idap) REFERENCES Apartals (id) ON DELE TE CASCADE, 

INDEX idEvenl (idevenl), 

FOREIGN KEY (idevenl) REFERENCES Evenls (id) ON DELETE CASCADE, 

INDEX idServ (idserv), 

FOREIGN KEY (idserv) REFERENCES Serveis (id) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=INNODB; 
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CREATE TABLE Log ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

data DATE, 

accio VARCHAR(100), 

descrTEXT, 

noticia ENUMeO':1'), 

event ENUMeO':1'), 

manual ENUMeO':1'), 

ponencia ENUM('O':1'), 

apartat ENUM('O':1'), 

servei ENUMeO':1'), 

altre ENUMeO':1'), 

portada ENUM('O':1'), 

linkloto VARCHAR(300), 

idrellNT 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE Butlletins ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

data DATE, 

prol ENUM('O':1'), 

pacient ENUM('O':1'), 

destacat TEXT, 

codiHTML TEXT 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE ButlletiPonencia ( 

idbutll INT, 

idpon INT, 

INDEX idButll (idbutll), 

FOREIGN KEY (idbutll) REFERENCES Butlletins (id) ON DELETE CASCADE, 

INDEX idPon (idpon), 

FOREIGN KEY (idpon) REFERENCES Ponencies (id) ON DELETE CASCAD E 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE ButlletiNoticia ( 

idbutlllNT, 

idnot INT, 

INDEX idButll (idbutll), 

FOREIGN KEY (idbutll) REFERENCES Butlletins (id) ON DELETE CASCADE, 

INDEX idNot (idnot), 

FOREIGN KEY (idnot) REFERENCES Noticies (id) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=INNODB; 
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CREATE TABLE BullleliManual ( 

idbullllNT, 

idman INT, 

INDEX idBul1l (idbulll), 

FOREIGN KEY (idbutll) REFERENCES Butlletins (id) ON DELETE CASCADE, 

INDEX idMan (idman), 

FOREIGN KEY (idman) REFERENCES Manuals (id) ON DELETE CASCAD E 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE BullletiEvent ( 

idbutlllNT, 

idevent INT, 

INDEX idButll (idbutll), 

FOREIGN KEY (idbutll) REFERENCES Bullletins (id) ON DELETE CASCADE, 

INDEX idEvent (idevent), 

FOREIGN KEY (idevent) REFERENCES Evenls (id) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=INNODB; 

CREA TE TABLE ButlletiLog ( 

idbutlllNT, 

idlog INT, 

INDEX idButll (idbutll), 

FOREIGN KEY (idbutll) REFERENCES Bullletins (id) ON DELETE CASCADE, 

INDEX idLog (idlog), 

FOREIGN KEY (idlog) REFERENCES Log (id) ON DELETE CASCADE 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE RegistroPraf ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

una me VARCHAR(50), 

mail VARCHAR(100) UNIQUE, 

2mail VARCHAR(100), 

nom VARCHAR(50), 

cognoms VARCHAR(100) NULL, 

psw_md5 VARCHAR(32), 

especialilat VARCHAR(1 00), 

dataalla DATE, 

comconeixer TEXT, 

boletin ENUM('I','O') 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE RegistraBol ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

mail VARCHAR(100) UNIQUE, 

dalaalla DATE 
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) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE RegislroUsuBebe ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

uname VARCHAR(50), 

mail VARCHAR(100) UNIQUE, 

nom VARCHAR(50), 

eognoms VARCHAR(100) NULL, 

psw_md5 VARCHAR(32), 

daiaalia DATE, 

eomeoneixer TEXT 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE RegislroBebe ( 

idpare INT, 

nom VARCHAR(50), 

cognoms VARCHAR(100), 

daianeix DATE, 

dalaalla DATE, 

pes INT, 

allura INT, 

lIoeneix VARCHAR(50), 

linkfolo VARCHAR(300), 

bebedialros ENUM('O','1'), 

missalge VARCHAR (300), 

sexe ENUM('nii"io', 'niña'), 

INDEX idPare (id pare), 

FOREIGN KEY (idpare) REFERENCES RegislroUsuBebe (id) ON DELETE SET NULL 

) ENGINE=INNODB; 

CREATE TABLE CalegoriaRegislroProf ( 

idusu INT, 

ideallNT, 

INDEX idUsu (idusu), 

FOREIGN KEY (idusu) REFERENCES RegislroProf (id) ON DELETE CASCADE, 

INDEX idCal (ideal), 

FOREIGN KEY (ideal) REFERENCES Calegoria (id) ON DELETE CASCAD E 

) ENGINE=INNODB; 
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7.2. Disseny de la migració 

Per tal d'explicar el procés de migració de la base de dades antiga amb Access a la 

nova amb MySQL, procés imprescindible, ja que un deis objectius en la realització 

d'aquest projecte era no perdre informació en el pas de la web antiga a la nova, ho 

i!-lustraré mitjangant taules que representaran les diferents taules de la base de dades 

nova i la correspondencia camp a camp amb les de la base de dades antiga. 

També explicaré si la informació del camps ha necessitat algun tractament especial 

per traslladar-se d'un lIoc a I'altre. Només posaré els camps de les taules de la nova 

base de dades MySQL que s'hagin omplert en aquesta migració, la resta no hi 

constaran per estalviar espai. 

Les taules les posaré en I'ordre que es va realitzar la migració real. Aquest ordre el va 

determinar el compliment de les restriccions d'integritat, principalment el compliment 

de les restriccions de clau forana. 

7.2.1. Taula Categoria 

Abans de comengar la migració, vam insertar a la taula Categoria les 9 categories 

d'informació que hi hauria inicialment a la pagina web. 

7.2.2. Taula UsuariProf 

Camp Camp BBDD Access Tractament 

(AtributTaula) 

Uname - Del camp email, agafem la part que 

hi ha abans de I'@. Si ja esta repetit, 

li afegim un nombre aleatori a darrere 

entre 1 i 100. 

Mail E mail: Profesiona les 

2mail Email o Usuario:Diplomas Si a la taula Access Diplomas el mail 

i I'usuari eren diferents ho aprofitem 

per posar-los com a 20n mail de 

I'usuari que tenia aquest diploma. 

Nom Nombre:Profesionales 
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Psw_md5 Password:Profesionales Passar a MD5 el password antic, ja 

que no estava encriptat. 

Especialitat Especialidad:Profesionales 

Dataalta Fechaalta: Profesionales Canviar la data de forma! 

dd/mm/aaaa a aaaa/mm/dd que és el 

de DA TE a MySQL. 

Comconeixer Comonosconocio:Profesionales 

Boletín 1 Suposem que tots els usuris antícs 

volen rebre el butllet!. 

Datalastcon Igual que Dataalta. Suposem que I'últim cop que es van 

connectar va ser el dia del registre. 

Numcon 1 Suposem que s'han connectat 1 copo 

Enviamail 1 Posem 1 per defecte. Ho poden 

canviar a I'apartat d'Opciones. 

7.2.3. CategoriaUsuProf 

Per tots els usuaris professionals que acabavem d'afegir a la taula UsuariProf, vam 

posar per defecte que havien seleccionat totes les categories com a temes d'interés. 

Aixi per cada usuari vam posar 9 entrad es a la taula CategoriaUsuProf amb cada una 

de les categories que hi havia introduTdes al sistema fins al moment. 

7.2.4. Taula UsuariBol 

Camp Camp BBDD Access/MySQL Tractament 

(AtributTaula) 

Mail Mailo Omplim aquesta taula de 3 lIocs 

2Mail:UsuariProf(MySQL) I diferents: Deis UsuarisProf que ja 

Email:Boletin(Access) I hem afegit anteriorment a la BBDD 

Email:Llistaemails(Access) MySQL i de les taules Boletin i 

Llistaemails que hi havia a la BBDD 

Access. 

IdProf Id:UsuariProf(MySQL) Quan hem omplert la taula des 

d'UsuariProf de MySQL. Els altres 

cops ho deixem en blanc. 

Dataalta Dataalta:UsuariProf(MySQL) I Pels que venien de la taula 
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Fecha_alta:Boletin(Access) I Llistaemails que no tenien data, 

TodayO posem la data del dia de la migraci6. 

7.2.5. Taula UsuariBebe 

Camp Camp BBDD Access Tractament 

(AtributTaula) 

Id - Es va omplint sol, ja que és un 

autoincrement. 

Uname - Del camp Emailalta, agafem la part 

que hi ha abans de I'@. Si ja esta 

repetit, li afegim un nombre aleatori a 

darrere entre 1 i 100. 

Mail Emailalta:Bebes 

Psw_md5 Emailalta: Bebes Com que abans no tenien password, 

posem que per defecte sigui el mail. 

Dataalta Fechapublicacion: Bebes 

7.2.6. Taula Bebe 

Camp Camp BBDD Access/MySQL Tractament 

(AtributTaula) 

IdPare Id:UsuariBebe(MySQL) Anem omplint les dues taules en 

paraHel, aixi que anem posant l'ld del 

pare que acabe m d'introduir. 

Nom Nombrebebe: Bebes 

Dataneix Fechanac:Bebes 

Dataalta Fechapublicacion:Bebes 

Pes Peso: Bebes 

Altura Estatura:Bebes 

Llocneix Lugarnac: Bebes 

Linkfoto Urlfoto:Bebes La ruta relativa a la carpeta antiga 

amb les fotos de bebés és igual que 

la ruta a la nova carpeta. 

Bebediatros Bebediatros:Bebes Si era "SI" és 1 i sin6 O. 

Missatge Mensaje: Bebes 
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Sexe Sexo: Bebes 

7.2.7. Taula Permisos 

Introdueixo ja els permisos de superadministrador pel meu usuari i permisos per 

accedir a Oceania, el gestor de continguts de la web, al director del projecte i a un altre 

treballador de I'empresa. 

7.2.8. Taula Noticies 

Camp Camp BBOO Access Tractament 

(AtributTaula) 

Titol Titulo:Noticias 

Subtitol Descripcion: Noticias 

Font Fuente: Noticias 

Datanoticia Fechas:Noticias 

Datapubli Fechapublicacion:Noticias 

Cos Cuerpo noticia : Noticias 

Prof Profesional:Noticias Passem de boolea d'Acces a 0/1 per 

MySQL. 

Pacient Paciente: Noticias Passem de boolea d'Acces a 0/1 per 

MySQL. 

Linkextem Link: Noticias 

Linkfoto Imagen:Noticias La ruta relativa de les carpetes nova i 

antiga és la mateixa. 

7.2.9. Taula Events 

Camp Camp BBOO Access Tractament 

(AtributTaula) 

Titol Titular: Eventos Eliminem els tags HTML <b> i <lb>, 

ja que alguns titulars estaven en 

negreta. 

Acredit Acreditaciones: Eventos 

Lloc Lugar: Eventos 

Pais Pais:Eventos 
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Dataini Fecha_inicio:Eventos 

Datafi Fecha_fin:Eventos 

Datapubli Fecha_inicio: Eventos Per defecte posem la data d'inici de 

I'event. 

Mes Mes: Eventos 

Any Yearr: Eventos Passem I'string a entero 

Organitzador Organizadopor:Eventos 

Cursodiatros Cursodiatros:Eventos Posem a O els que no tenien valor. 

Division- Divisioncongresos: Eventos Posem a O els que no tenien valor. 

congresos 

Infoempresa Info _empresa: Eventos 

Infoaddress Info_direccion:Eventos 

Infotelf Info_telefono:Eventos 

Infomail Info_email:Eventos 

Idioma Idioma:Eventos 

Linkevent Link:Eventos 

Linkpdfbutlleti Linkfolleto:Eventos I Si el primer estava buit, s'omplia 

Parasabermaslink1 : Eventos I'enlla~ al pdf amb el segon. 

7.2.10. Taula ParaulaEvent 

L'algoritme per omplir aquesta taula funciona de la següent manera. Per cada event 

que s'acabava d'introduir a la base de dades es crida a una funció anomenada 

"diccionariO" i passant-li, a més de I'id de I'event, els camps següents. Aquí teniu una 

taula amb els camps i la rellevancia que se Ii atorgava a cada paraula que apareixia en 

aquests camps. 

Camp Rellevimcia 

Titol 100 

Organitzador 20 

Lloc 50 

Infoempresa 20 

Acredit 10 

Pais 20 
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Cada camp es tractava de la següent manera. Veiem-ho amb I'exemple d'un titol: 

"Evento Ginecológico". 

Primer de tot es crea una estructura de dades (HashMap<String,lnteger» que 

emmagatzemara totes les parelles paraula-rellevancia, sense que es repeteixi cap 

paraula. Després es parteix la cadena de caracters pels espais que hi ha al titol. Ens 

queda un array amb dues posicions. Per cada una de les posicions de I'array es passa 

la paraula que hi hagi a dins per una funció que parseja el text eliminant-ne caracters 

especials, substituint accents, passant de majúscules a minúscules ... després es mira 

si aquesta paraula ja ha estat afegida a I'estructura de dades. Si és aixi, se li suma a la 

rellevancia que tenia acumulada fins aleshores la nova rellevancia, en aquest cas 100 

per ser una paraula del titol. Sinó, s'afageix la nova paraula a I'estructura amb la 

rellevancia. 

Finalment es repeteix aquest procés amb la resta de camps d'aquell event. Un cop 

acabat s'afageix cada una de les entrad es de I'estructura a la taula ParaulaEvent. 

Camp Estructura de Dades / Camp Tractament 

BBDD MySQL 

Paraula String:HashMap(Key) Explicat als paragrafs anteriors. 

Idevent Id:Events(MySQL) Explicat als paragrafs anteriors. 

Rell Integer:HashMap(Value) Explicat als paragrafs anteriors. 

7.2.11. Taula Diplomes 

Camp Camp BBDD Access/MySQL Tractament 

(AtributTaula) 

Idusu Id:UsuariProf(MySQL) Agafem I'id de I'usuari de la taula 

UsuariProf de la BBDD nova a partir 

d'un select pel camp Mail de la taula 

Diplomas d'Access. 

Linkpdf Link:Diplomas / Si I'usuari té els dos diplomes, fem 

LinkexhibitDiplomas una entrada a la taula per cada un 

deis diplomes. 

IdEvent Id:Events(MySQL) Tots els diplomes de la taula 

Diplomas d'Access són de I'event "7° 

Curso Diatros". 

Data 2009/04/01 Data de finalització de I'event. 
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7.2.12. Taula Ponencies 

Aquesta taula a la migraci6 s'omple a partir de dues taules de la base de dades 

Access antiga, Ponencias i Ponencias7. La primera es correspon a un curs i la segona 

al "7° Curso Diatros". 

Camp Camp BBDD Access/MySQL Tractament 

(AtributTaula) 

Titol Titulo:Ponencias71 

Titulo:Ponencias 

Idevent Id:Events(MySQL) L'id es busca fent una consulta a 

la taula d'Events de la nova BBDD 

amb el camp titol. 

Idtaula MesaJd:Ponencias Els de la taula Ponencias7 no 

tenen id de la taula. 

Nomtaula Nombre: Ponencias Els de la taula Ponencias7 no 

tenen nom de la taula. 

Linkpdf Link: Ponencias Els de la taula Ponencias no tenen 

PDFs. 

Linkppt Linkppl:Ponencias Els de la taula Ponencias no tenen 

PowerPoin!. 

Cursodiatros 0/1 O per Ponencias i 1 per 

Ponencias7. 

Presidente Presidente:Ponencias7 Els de Ponencias no ten en 

presiden!. 

Descr Descripcion:Ponencias71 

bodyHTML:Ponencias 

Ponents Ponencias:Ponencias71 

Ponente+Cargoponente:Ponencias 

Objectius Objetivos:Ponencias7 Els de Ponencias no tenen 

objectius. 

Data Dia:Ponencias71 Canviar les dates de format 

Fecha: Ponencias dd/mm/aaaa a aaaa/mm/dd que 

és el de DA TE a MySQL. 

Hora Hora:Ponencias71 

Horas: Ponencia 
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Datapubli Data / Canviar les dates de format 

FechaJlublica:Ponencias dd/mm/aaaa a aaaa/mm/dd que 

és el DATE a MySQL. 

7.2.13. Taula Manuals 

Camp Camp BBDD Access Tractament 

(AtributTaula) 

Titol Titular:Arliculos 

Descr Descripcion:Arliculos 

Idcat Tema:Arliculos 

Linkpdf Link:Arliculos La ruta relativa de les carpetes nova i 

antiga amb els arxius PDF és la 

mateixa. 

Prof Profesional:Arliculos 

Pacient Paciente:Arliculos 

Autor Autor:Arliculos 

Dataalta Fechapublicacion:Arliculos 

Cos CuerpoHTML:Arliculos 
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7.3. Diagrames de classes 

Com ja hem dit previament, les aplicacions web, dins deis patrons de les arquitectures 

de clientlservidor, es corresponen al patró de presentació distribuIda. Nosaltres, dins 

d'aquesta gamma de patrons, hem escollit el MVC. 

Tenint en compte les dimensions de I'aplicació que ha acabat constant de 12 Models, 

114 Vistes i 19 Controladors, davant la impossibilitat de fer un únic diagrama de 

classes que englobés les diferents capes que fos visible i entenedor, he decidit fer-ne 

4 de representatius que giren entorn de 4 deis controladors principals de la web. 

He escollit el controlador Home (figura 6), ja que és I'encarregat de muntar la pantalla 

principal de la web, el controlador Eventos (figura 7), que té algunes de les 

funcionalitats més interessants de I'aplicació, el funcionament de les quals explicarem 

a I'apartat de "7.4 Disseny de Tractaments", el controlador Profesionales (figura 8) 

perqué és I'encarregat deis apartats exclusius per professionals registrats i el 

controlador Registro (figura 9), que és el que s'encarrega precisament de dur a terme 

aquest registre. Crec que amb aquests 4 controladors queden ciares les relacions que 

hi ha entre les diferents capes de la web, ja que la resta estan associats amb els 

models i les vistes de manera similar. 

A cada una de les classes deis diagrames només hi he posat les funcions que 

intervenien en les relacions entre ella i la resta de classes d'aquell diagrama. A les 

relacions entre les vistes i els controladors, en aquest sentit, també he decidit només 

posar les de les vistes que retornen al controlador fent una sol'licitud amb la tecnologia 

AJAX, és a dir, fer el login sense haver de recarregar la pagina, retornar resultats 

d'una cerca sense recarregar la pagina ... 

Veureu que un conjunt de vistes estan associades amb els 4 controladors d'exemple. 

Són les vistes que formen part de la capcalera, els menús i el peu de pagina. A més, 

en aquests 4 diagrames es pot observar clarament el patró del MVC, on no hi ha cap 

tipus de relació entre els Models i les Vistes i els Controladors fan d'intermediaris entre 

aquests. Tal com esta muntat Codelgniter, els Controlador també són independents 

entre si. De fet, tots els Controladors hereten d'una classe Controlador pare. 

Igualment, tots els Models també hereten d'una classe Model pare. 
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7.4. Disseny de tractaments 

Igual que en els diagrames de classes, per tal de veure la interacció entre les diferents capes, en comptes de detallar el disseny de cada una 

de les funcions de I'aplicació, he agafat 4 casos d'exemple que crec que cobreixen els principals tipus de comportaments que ens podem 

trobar. 

7.4.1. Diagrama de segOéncia de la Pantalla Principal 

8 Conttolador.:tml'M ~B Mod.I:CaIe9 .... 

¡ titte~"D¡atr~~'~l::;i 

[loggejafj ',logidJox.l; 

Illoggejotl 
1og1_,=0; 

I:g"':' .. o 
~ ........ ~ ... ~.. ~~.. ... . .~ 

l 
"'IIi." _~~~: _S:f!!!(~} ,_,1" 

3: g...:.ISOort_,,,,-o~.,: 
~, ~ '1' 

I 
..J!~$(urtJ: ~~.~~~J 

MoOetNotki6 :::;"MQdethents r-t:M~ 'BMcdeU'onenda , 

r-~~Notlcl~lntfrom.jntf!~mnotst~ 

+-, _~ ~~~:.!~~Notic~al 

'Continua a la pagina següenl. 
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E",...,-...:cíó __ f 
. , .--".~~_.-

18: till., 
Iog
categori .. .. _-: 
~ri .. 

nomscurts; - i 
ponencias; ~ ~ 

notiCitf: 
ewntspraK; • ; 

bebes; ~ i ~; 

~~~~~~~~~ ",~!j¡,!I!!t'!"'~!!!'(!!'!:fra!'lL~~~~~",~~~~~~ .. 

,. ______ ""'!!2.-~-L ___ _ 

"" 

'~:~ 
12'S'!!'2,. .... '~nt:f«>m, __ baal:dlllrOOj 

bebes: set{8ebe) 

, ____ ~l~: g~Pon,~_ intnumponsl 

""rl,""I!"e:ti~") 

-------~.~.' 

Aquí podem veure la seqüéncia de quan un usuari entra a la pagina principal de la web. Codelgniter crida al controlador per defecte, en el 

nostre cas ho tenim configurat perqué sigui I'anomenat Home. El controlador comprova a les variables de sessió de PHP si I'usuari ja esta 

loggejat i va accedint als diferents models per obtenir la informació necessaria, que després enviara a les vistes perqué aquestes es formin 

dinamicament segons les dades que els hi arriben. 

En aquest cas, per evitar que el diagrama es fes massa lIarg, hem passat tots els parametres de cop a totes les vistes, peró de debo ho va fent 

d'una en una. Tampoc hem posat I'accés a la base de dad es que fan els diferents models, ja que ho veurem en els próxims exemples. 
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7.4.2. Diagrama de següéncia de login a I'apartat d'Artículos Profesionales 

.,.~ Pantalla:Pto'esmMiK-~ ArtlcUtm 
"., '--"--~~~~-T~---~-~---" 

.. ~ JavascriptsublMformtvrl, actu) ¡;;¡ Modol:Log;n 
L __ ~_ .. _______ .~ ~ Model:Manual 

" __ .. __ SU_bm_; __ ~~~CIU) __ --iPI>-
¡ I ~--

¡ : r I 
1.1, llltievlos!PO ..... _ .. .,.,.."...1 

__ .. ',,'W-'w'''''' __ ,_ ,-" _'_._ .. , _____ "~"'_'" _____ .. ,,, ____ , __ .. ,'" ',,''',' .... ~" 

: l'usUlfi que no etava: 
t registrat omp&e 4!1 formufari 
i d.logio Il"eIwIo. 

{loginl ~¡t!:\pO$,lJ,j!~ etfJ!$&) 

" ~ ..• ~~~_~ ... IJ;J!II'(.llltliJlmll~ .•• _~.~_,.J 

S'activa UN fundó.Ja\laStript • __ fotm(UfI. 

ífttui .. ,ontiI«It ., 111Mb 
ameraN ambel servidor. 

i "'_""""cIollo 
, ; funcio. R Ii ha dit que co'lIecti 
I 1_1a fundó ·_01 .... del . I ""' .... do< __ 1ft quo 
I iOn' _ gestlononl l. <1id •• ,,,,,', "._" ' ._--,', 

-~--,,=-. __ .~ .... '" . 

·Continua a la página següent. 

Retoma dir~' .1. p~ dItI 
~ __ "J_p<pugo; 
$rJber si el login s'ha fet amb nit o 00. 

. '~~'~"'I 
I 
: 

,_ .. ~: L09inb~j_~"oo.¡ 

;.. 

101 
logllilox_l; 

¡!vi 
I~t:'l; 

Iogiobo. 
~--"-~-

Aqui es cies1ruRIc el Model i es 
toma a crelf a la segQent crida. 

, __ J.l!,u. ,~_ '=." 

Aquí tenim un exemple de com interaccionen les capes quan un usuari fa el login. En aquest cas, hem decidit que ho faci des de I'apartat 

d'Articulos per professionals perqué aixi també es veu (a la pagina següent) com s'actualitza la resta de contingut després del login, si fa falta, 

sense que es recarregui la pagina. 

La seqüéncia, per sobre, funciona de la següent manera. L'usuari omple i envia el formulari. Aixo activa una funció Javascript que és la que a 

dins seu té la crida AJAX que contacta amb el controlador Profesionales per validar el login. El comprova i el controlador retorna al navegador 

la nova capsa de login. La funció Javascript, si el login es crida des d'un apartat restringit a professionals, torna al Controlador per demanar-Ii la 

resta de contingut. El controlador torna a validar el login. Aquesta repetició és necessaria, ja que el controlador ha sigut creat i destrult de nou i 
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. ....... j ~ ...... ~ .. ~ ~~.~.~~.~.~~~.~~~~~ ~~~~ .... ~~~~~~~~.~~ Aquf ~ destfueill el! Controlador ¡ 
C''fi tom.J., (~ .. I .. ~rrt: (;tid., 

¡ rólCtU " 10j 

r-w 

¡ sad\i.aliJtu¡ la opu de login 
1 Jítnb .. l'IOm do rusu.rt ¡ .. 
¡ nOUI ap;llrtiltS ~fAlbIeS si era 
¡ .c0fYKtt l. sinó wrt: un misSHge 
; d'iI!llOt dient que el nom O el 
:~**,,j;\(:Qf'Ktt4---

T iMIJbt- S',,(W.I!iWI ti CQfttjng .... 
central de la pagina si el login 
també era cotre:cte L sin6 es manté
r~ dI!! qut' aqUKt f.s un apartat 
I'1'S{rittgif. pr~ regi$ÍfiÚ 

--""ilf' ,~, --~ 

U:.nicu~ÍI\ _paotIogÍl\~} 
._----,,-----, ""-,,, ",,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,.,, """"."",,,,,,,,,,,,,,, """"-,, """"""'~ 

~l$~_ 
. .JVIst.J, 

1: Iog-(¡Jast ........ paotposs) 
L1:SQ~ruO 

""'~.,~---,-< '-"'~' -, ,~-,~~,-,--,,~,,~~""---~----. ' 

"""""---,,, .. ,,,,,,.,,,,-,,,, -"-,,,,----,,--,,------------iIr-

: Laftet && lagll11 

¡~J 

Ilbj 

",bc~I?<!<>I~~ 
+- ____ JLbool __ ~~; 

"1' .. 
t ; 

¡k~~ll:~uIooO 

~~ ___ ~~n""!l"!'..1'-~~ . ~ .. ~.,.~" l,u: ~}. 
~~" ..eit!'K~ 

J~IM 

VISfa " profesionIlesArtiw~)' 

~,,-al1.lq,es:....~~I~-

S; 00 Ha un login abans o 00 és un after ¡ un logín, el CootroladOf busca el necK5ilfi per muntv i¡: 
, pantalla" P~sionales - ArtíCulos. &mb. ~ $á I\$rattja mawa jg~ o $itIQ lImb tav4 
'd"fUlt .lIdu5i ... J* ptOlt'Is$iQltí¡lls~_ 

a les variables de sessió no es podia guardar perque només s'actualitzen quan la pagina es refresca. Com que precisament el que no volem és 

que es refresqui la pagina hem de repetir aquesta consulta. Si el login era bo, va a buscar el nou contingut, a I'exemple el lIistat d'articles per 

professionals i envia la vista al navegador. Sinó, la vista que envia és la que ja hi havia dient que I'apartat és només per usuaris registrats. 

De fet, al flux real, el controlador té més ramificacions, pero I'hem simplificat i només hem posat les que intervenien en aquest caso 
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7.4.3. Diagrama de següencia de cerca de través del Buscador de Eventos 

~ Panta1fa:i;vtnlOS '- BU5tar eventos ¡;¡ Javascr1ptbu5lcarevent{url,..basel ;; (ontro'ador:Ewntos ;;;; Mode!:Eve"" ¡;;jMySQl:1)8 

T 

'" 

l:~url../>ilsel 

lc]v.Il que en r«ttmpkt 
~¡ fa url mea a fa trida 
,asinaona .fJAA -1mb quin 
_ ... d. """"""" 

Vi>ta 

'" ,¡ urt=urL1Míc\I+"~W--; 
.\~ - I 

U: bu_(pool:"' .... ___ poot:boJ<¡u.dO/ : 
"-------"-,-" ... """,,,,,, .. ,,,---,----_.,,-- ---"--'-" .. " .. "".".,------~ 

_ .. ""~~"_Oo o"""""~""" 000 00 ...... _"000 

!1Mq-1 

VI$UI: éWt'lU;!lu$t.arRe$UIu;(tM.) 
~ ~ _"M .... ". 

l:getE~a" ... postf\I4uI>l o 00000 o o __ o_,~, "000 __ ~_" __ " __ 0 __ ,_0_0 o'" 

~""~':!!!E!!nL __ 

1.1:~por"""""'J()INMnI) 

""~~,,~~~~_ .. 

i Si tJo é$ \.IflIt~, .. C<mtrdadot bvte:I el nllKewm pe, mUtlMr"tota la """"1" de bl.l$ql,lttdA de-; 

'de lll'!lfO., Si es UN ~ IlOmIÍS '"""""'"' 11 vista qw~ 11 l. partde fa ~.wnb" 
..... _ de l. bU1que<Io. 

Aquest exemple i!-lustra com funcionen les cerques al buscador d'events. El comportament de la seqüencia, pel que fa a la clida AJAX i la 

devolució del contingut, funciona igual que la segona part de I'exemple anterior, quan s'anava a buscar el llistat d'articles i s'actualitzava el 

contingut de la pantalla del navegador sense actualitzar la pagina. Aquí I'interessant és la consulta SQl per, a partir de les paraules introdu"ides 

a la barra de cerca, retomar els events que satisfacin la demanda ordenats per rellevancia. l'SQl fa el següent. 

Agafa el contingut de la barra de cerca i el passa per un filtre eliminant-ne els accents, passant de majúscula a minúscula ... igual que I'utilitzat 

en la migració de la base de dades i també en la inserció de nous events. Després per cada una de les paraules de la cerca va afegint a la 

clausula WHERE de la consulta, unint les diferents paraules amb una OR, que trobi dins de ParaulaEvent les entrades que continguin la 

paraula%, és a dir, que siguin similars a la paraula. Aixó augmenta la potencia del buscador, ja que serveix per si busquen 'curso", també els hi 

surtin els resultats que continguin "cursos", per exemple. 
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Tot seguit, agrupa els resultats (GROUP BY) per I'id deis events, fent la suma de les 

rellevancies (SUM(rell», i els ordena descendentment per aquesta suma, per si és o 

no Curso Diatros i per la data d'inici del curs, en aquest ordre. Aixl dones, ordena 

primer els events per rellevancia, en cas d'empat posa abans els cursos Diatros i, en 

cas d'un altre empat, per data d'inici de I'event. 

Finalment, si la casella que indica que només es volen els events que encara no s'han 

celebrat estava marcada, s'afageix a la clausula WHERE que la data d'inici de I'event 

ha de ser major o igual a la d'avui. Després es fa una JOIN per!'id d'event amb la taula 

Events i es realitza la consulta. 

Fent I'algoritme d'aquesta manera, les funcionalitats del cercador d'events es 

resumeixen així per I'usuari. 

Per buscar events i congressos per dates, és recomanable utilitzar el calendari 

d'events. 

Posi paraules clau, organitzadors i/o ciutats per trobar events congressos 

relacionats amb aquests. 

Maqui la casella si només vol veure als resultats events y congressos que 

encara no s'han celebrat. 

Si, per exemple, escriu "Onco', als resultats del buscador Diatros també hi 

apareixeran els events relacionats amb Oncologia i amb totes les paraules que 

comencin per "Onco". 

Als resultats hi apareixeran tots els events que continguin alguna de les 

paraules clau escrites a la barra de cerca. 

Els primers resultats es corres ponen amb els events i congressos que tinguin 

un major Index de coincidéncia amb les paraules clau escollides. 

Després de realitzar moltes preves amb el cercador he comprevat que el varem 

atorgat a cada una de les paraules segons el lIoc on apareixen, titol, localitzaci6, 

organitzaci6 ... funciona correctament a I'hora d'ordenar els resultats per rellevancia. 
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7.4.4. Diagrama de següéncia de registrar-se a la web 

~ ~¡;;¡ l'antalldegistratW ¡;;;;¡ CllI>1I'olildor.Registro 
,,~_M'M~~,~ 1: subml1FormulariO ~~~f~~ ,~~~~ 

!II> 

5 MySQl.;1)8 
~~~_WS'M~~~~~",~ 

L'Y5Y"'¡ énVÍI .Iorrnulílri <1mb 1.,. dl!de$ dtI registre, El COIWoIMlw Q~ tót.I.$ diodv$ ne«rsHOO 1* munt_r I;J pant;l1I;J ¡ I~ ..... """ian! id AII.-.gad< 
@xtepúi la par! .,.. hi haYiil el formular. A sotiI detallem aquest ¡¡roces de l1actamem: del formula.ri ¡ ens saltem la par! de< muntilf.la resta de la p~ 

'Continua a la página següen!. 

U!getCats 
". 

"" ~~~ria;~(not;nLL 
1.3; gl!tCatsCurtO : 

~~~_. .. 
, nom$(ur\$: Mt(nomcurl)' 
"" ~ .- - - '-'"'¡ 

'",",,:~ 
~._~ 

/ " 

••.. J l.S: validacia(postformulilri) 
o¡ , 

,1 ¡ l.S.1; dledMail(postmail) I ! J!!" 
, bm:boQl i 

------~~r lo¡f--

I l,s.!; dlecKUname(po&l:unilmlt) ! 
p='" .,··········=,,·,·"'~M"~''''"'C''''''''.MW"M."''_W·M~_'"=''''''_'''M_M'M~ __ ~~ __ F_ '''''''*,'_: 

bu;bool - - - ~~~ ~~ ~~ ~,~ ~ 

be; ValidaQons de< la resta de camps 

• ...J b,,(bm&&bu&&1K) 
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. [lbl 

Ví$u, ..... , 

""""~ }= I'e!l~~~~~~~l .... .fil' 1 1.1: SQl(INSERT ~prQf) ",,1 , 

""~ 1.2: IJ*lIdl'l'O\l(postmaiO 

Ul.: SQl.(~prQf) "" .. 
~1~o"lnl 

idprov 

lA: SQl(INSERT categariaregistroprof') 
."~" 

idll!!!.v ~ .. ~ ._~ 
~~ .. ~ 

3: .moMiliI~(id¡M'Olf, pass) 

El Controlador envia ti" emaíll de confirmad" de regíma a l'usuart 

1 Recarreguem la pagina amb un mi5satge 
Vi$lb '" Regi$troOl(Q· _ ••••••••••••••••••••••••• 4 diem que pe!' a(;Ibilr" regiwe s'"" d'aprml 

l un enI;M; al mail qtlI! es hl hem _iat. 

. I ~rregarem el fOflooia .. arnb els emllS que· 
Vista· RegímOFonn(cateqori", errors¡----------i s'hóII pi'Qd~ll. (~ (QtI'espo~ 
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En aquest últim exemple, podem veure el tractament del formulari de registre que hi ha 

a la web. Tal com esta explicat al subapartat de "7.1.33 Taules duplicades pels 

registres" dins de "7.1 Disseny de les dades", veiem com s'utilitzen les taules repliques 

per fer el registre. 

Perque s'acabés de completar I'operació faltaria que I'usuari apretés I'enlla~ de I'email 

de confirmació enviat perque el sistema traspassés la informació de les taules cópia a 

les originals. Aquest procés no es veu en aquest diagrama, ja que sinó seria massa 

lIarg. 

Les funcions de validació, a part de les que han d'accedir a la base de dad es, que són 

personalitzades per un mateix, són un paquet que vénen amb el framework. N'hi ha 

que miren que el format de I.email sigui correcte, que la contrasenya i la seva repetició 

coincideixin, que un camp no tingui més d'un cert nombre de caracters, que un arxiu 

adjunt no superi un tamany determina!... és el que al diagrama apareix com a "Resta 

de validacions" i que retomen un boolea. 

Si hi ha algun error en les validacions, el framework et deixa personalitzar els 

missatges d'error que apareixen a la pantalla. Codelgniter també facilita que els camps 

ja introdu1ts segueixin alla i, que en cas d'error, no s'hagi de tornar a omplir el formulari 

des de zero. 

Un cop s'han superat amb exit totes les validacions i s'han filtrat les dades introdu"ides 

per evitar codi maliciós i altres practiques perilloses per la integritat de la base de 

dad es, és quan el controlador contacta amb el model perque aquest introdueixi tota la 

informació a les taules replica. 

Quan el model acaba, el controlador envia un email amb I'enlla~ de confirmació a 

I'usuari i retoma al navegador la pantalla que I'usuari veura on se li explica que per 

completar el procés de registre ha d'apretar I'enlla~ de I.email que se li ha enviat. 

Fins aquf els diagrames de tractaments. En cap d'aquests exemples s'ha vist com 

s'afageixen nous events, articles, notfcies ... a la base de dades. El procés és el mateix 

que en aquest últim exemple del registre, amb la diferencia que com que la tasca la 

realitza un deis administradors, no s'envia cap email de confirmació, ni es passa per 

cap taula replica, sinó que es fa I'UPDATE directament a les taules corresponents 

perque la informació afegida o actualitzada sigui visible immediatament després a la 

pagina web. 
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7.5. Disseny d'interficies 

El disseny extern de la capa de presentació, és a dir, el disseny de la interfície grafica 

té com a objectiu que el contíngut de la pagína es mostri de manera estructurada, clara 

i entenedora per tal de que I'usuari trobi la informació desitjada rapidament i que pugui 

navegar a través d'ella amb facilita!. 

En aquest apartat explicaré tot el procés de la creació de la interfície. Primer de tot 

exposaré els factors que han influ"it en el disseny general de tota la pagina, resolució 

de pantalla, colors o decisió del contingut de la pagina principal, entre d'altres, i 

després em centraré en cada un deis elements que formen la interfície grafica, a partir 

d'uns quants exemples de varies captures de pantalla del producte final. Els principals 

problemes que m'he trobat a I'hora de que la web es visualitzés correctament en els 

navegadors més utilitzats actualment els comentaré a I'apartat de conclusions. 

Partint de la idea de que una interfície sigui usable, s'havien de definir primer els 

minims de resolució de pantalla pels quals es dissenyaria la web, de manera que amb 

una resolució igualo major, fos cómode per I'usuari navegar per la web sense haver 

de fer scrolllateral. Davant de I'increment actual d'usuaris que accedeixen a Internet a 

través de netbook, es va decidir que la resolució mínima fos la estandard deis 

netbooks de 9 i 10 polzades, és a dir, 1024 pixels d'amplada. Tenint en compte aixó, 

es va establir un maxim d'amplada de la web de 960px. 

Un altre deis principals condicionants a I'hora de crear una interfície agradable són les 

combinacions de colors que s'utílitzaran. En el nostre cas, els colors havien d'anar en 

concordancia amb els colors del logotip de I'empresa i amb la imatge que aquesta 

volia transmetre amb la nova web, una imatge moderna i professional a la vegada. 

Nxi dones, per fer aquesta tria adequada de colors em vaig ajudar d'una aplicació web 

ano menada Color Scheme Designer (www.colorschemedesigner.com). Funciona de la 

següent manera. Tu hi poses el color base de la teva web, en el nostre cas el color del 

logotip de I'empresa, escrius el tipus de combinació que vols que et faci, si de dos, tres 

o quatre cOlors, si vols que siguin d'estil analógic ... amb aquesta informació, I'aplicació 

et fa una proposta de colors i també et dóna la oportunitat de veure una web 

d'exemple amb aquesta combinació, tant si vols que sigui una web de tonalitats més 

aviat ciares, com si la vols més tirant cap a fosca. Si no t'acaben de convencer els 
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colors, sempre els pots rectificar manualment, utilitzant la paleta de colors situada a la 

dreta de I'aplicació. 

Per fer la web de Diatros, vaig introduir el color base del logotip, vaig escollir I'opció de 

tripleta de colors i vaig indicar que volia la previsualització amb colors clars, ja que per 

fer la web més lIeugera a I'hora de lIegir-ne els continguts i tractant-se d'una empresa 

de la salut, havia decidit previament que el fons de la pantalla seria blanc. Vista la 

previsualització, manualment vaig donar una mica més d'intensitat als colors més clars 

i ja vaig tenir la combinació de colors que utilitzaria per fer la composició de la interfície 

grafica. 

Un altre aspecte molt important per assegurar I'exit de la web era la decisió del 

contingut que hi hauria a la pagina principal d'entrada al portal. L'objectiu d'una web és 

que els usuaris s'hi estiguin la maxima estona possible i que trobin facilment la 

informa ció que busquen. Com ja he comentat en seccions anteriors, previament a 

I'inici del projecte havia instaHat el sistema d'estadistiques de Google Analytics a la 

web antiga. A partir d'aquest sistema, en vaig extreure la següent taula d'informació 

deis apartats més visitats. 

Apartat Abans del 7é Curs Després del 7é Total 

Diatros (%) Curs Diatros (%) (%) 

Profesionales 16 14 15 

Pacientes 10 7 9 

Sobre Diatros 12 9 11 

Álbum Bebés 11 8 10 

Portada 30 23 27 

7e Curs Diatros 9 30 16 

División Congresos 1 1 1 

MapaWeb 1 1 1 

Noticias 7 5 7 

Altres 4 3 3 

• • . . 
El 7é Curs Dlatros és la 7 ed,c,ó del curs Dlatros que es celebra cada dos anys . 

Dins de I'apartat de Pacientes, els subapartats que rebien gairebé totes les visites eren 

el d'Articulos i el d'Ecografia 30-40 i, dins de Profesionales, els més soHicitats eren 

Eventos y Congressos i Ponencias. 
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Tenint en compte totes aquestes variables, es va decidir que el cos de la portada 

contindria el següent contingut. Les últimes noticies, els próxims events i congressos, 

les últimes ponéncies disponibles per professionals, un apartat destacat pels propers 

cursos Diatros o pels que s'acabaven de celebrar, els últims bebés afegits a I'album, 

un selector per temes per anar a tota la informaci6 relacionada amb I'escollit i una part 

variable del contingut que es volgués destacar a cada moment. 

Després de fer varies proves, la disposici6 final de la pantalla principal que agrupava 

tot aquest contingut, conjuntament amb la cap .. alera, el menú principal, el peu de 

pagina i els segells de web médica acreditada, va ser la següent. 

7.5.1. Pantalla principal de Diatros.com 

Dt:STACADO 

NOTlCIAIO • v ...... (¡~"" .. IOOneJAS 
14{12/2009 
COnsumo moder~do de illcohol y Cilncer de milma 
II!:VE.T05 y ClHICUSOS - c.au........ ....u.D<R 
11/0112010- 22/Ol/Z010 
XVII a.no Intensivo di! Formación cont.inuada 
eldoainologla ~ y reproducción tunaRa 

I 

""-"-_1[-_.::. ____ -
C'.oMnab [--- --

• 

A partir d'aquesta pantalla, veurem els elements estructurals principals que la formen, 

els quals es van repetint en la resta de pagines de la web de Diatros. 

7.5.2. Capcalera 

Es repeteix a totes les pantalles de la web. Consta del logotip de I'empresa, la capsa 

de login pels professionals i un petit submenú amb els apartats de Contacto, 

Inscribirse al boletln, Mapa Web, Registrarse i ¿Olvidó su contrasei'la? 
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7.5.3. Capsa de Login 

Formulari per identificar-se com a professional registrat de la web. Quan s'entra amb 

exlt el formulari passa a ser una salutació per I'usuari i es mostren els nous enllac;;os 

d'Opciones i Salir. 

Proruion.11 I 
Contn •• ño IL~_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_=::J~ 

¡; 

7.5.4. Menú superior 

B_nldoJ.
Opclonu - S.IIT 

Menú desplegable que també apareix a gairebé totes les pantalles de la web, excepte 

als microsites deis cursos Diatros i al gestor de continguts reservat als administradors. 

L'apartat on es troba I'usuari queda resaltat. 

Aquest menú té una vista, anomenada MenuVars, plena de variables que en 

defineixen I'estructura. A partir d'aquestes variables, el menú es genera dinamicament. 

Afegir un apartat nou a la web és tan facil com afegir una variable a aquesta vista i 

afegir una funció al controlador corresponent, que sera I'encarregada de muntar 

aquest nou apartat, llígada a aquesta variable. 

El menú lateral que apareix a la majoria de subapartats de la web també esta definit 

per aquest fitxer de variables. 

Vista del menú plega!. 

Vista del menú desplega!. 

7.5.5. Peu de pagina 

Peu que també és repeteix a tota la web on s'estipula el Copyright i amb un enllac;; a la 

Polftica de Privacidad que regeix la navegació par tot Diatros.com. 

A part, a la portada també hi trobem les capses de Noticias, de Próximos Eventos y 

Congresos i de Ponencias el disseny de les quals es reaprofita a diversos apartats de 

la web com, per exemple, els enllac;;os relacionats. 
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O'elements exclusius de la pagina principal, hi ha el desplegable de temes de Salud de 

la Mujer, la secci6 deis proxims cursos Oiatros, la capsa de I'últim bebé afegit a I'album 

i la capsa de Oestacado. 

Tot seguit passem a veure una série de pantalles que es corresponen amb els 

diferents casos d'ús descrits en l'especificaci6 deis casos d'ús deis diferents tipus 

d'usuaris de la web. Per cada una de les pantalles hi trobarem una petita explicaci6 

deis elements genu'ins de cada una d'elles. 

7.5.6. Llistar manuals 

, 
lo CJJQ UIted debe saIMIr sobre los rMtodOI de p&anIiQ06n familiar 
~ ... tIfic:ecM de. rMIDdoI:de~""'" 
t7107/2On· ........ M....tI Y c-taI 
~ 10 consejos PariI cerrar las puertas .. cincer 
10 , ........... cM! 06di00 ~ fNmIaI C*aIr. 
2<V04I2OO9. P-'-tIe __ y c:.n.IuI 

~ Folleto sobre Iii "aO.Jna del VPH 
~ ~ c-- la ~ __ l1li_ del VPti (Vina .... PtIpiIon'MI tturMnII). 
0IiI03f,l009., ' : 

~ PREGUNTAS ~OBiTES SOBRE El PAROE ANTlCONCEPTIVO 
el p¡pdw .. \ticoIaptlwo _un pMN nom.on.I ~ muy.r.ctiYO que _ .................... ..-vr ~__...zo. 
13I01/2DOS·1b!:It. .VIDo 
I!} LAS a..AVES DE LA BUENA VIDA: ctJlDA. TU CORAZÓN 
7 ~ peAl Clllidartll COI'U6n. 
27/11/21108 -~ 

18- EJERCICIOS DE REHABILITACIÓN DEL SLa.O PELVlCO 
Si ... m6dia0 ..... dic:ho .. UItiId ...... de incxIntinendII y ......... I:IenIfiaierR • .-.... __ ......... 
q¡.- ...... _--.. informM:i6ra ....... ...... 

• 

En aquesta pantalla podem distingir-ne altres elements que seran comuns a la majoria 

de subapartats de la web. Com a peculiaritat, veiem el llistat de manuals o articles que 

es poden filtrar per categories apretant sobre el nom de cada una d'elles als rectangles 

marrons de dalt delllistat. 

7.5.7. Tltol d'apartat 

És la franja blava situada just a sota del menú superior amb el tltol de I'apartat que 

I'usuari estigui visitant en aquell moment. 
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7.5.8. Menú lateral 

Menú secundari que es troba a la majoria d'apartats i subapartats de la web. Igual que 

el menú superior es crea dinamicament a partir de la vista MenuVars. L'apartat en el 

qual es troba I'usuari queda resaltat. 

Aquest menú substitueix al menú superior i fa de menú principal als microsites deis 

cursos Diatros i al gestor de continguts Oceania. A sota sempre hi té la barra de cerca 

de Google per buscar a dins de la web de Diatros. 

BUSCA E_ OIATROS.CO" 

L 
Gongle- • 

7.5.9. Contingut 

A la dreta del menú lateral i a sota del titol d'apartat hi ha el contenidor o capsa on es 

troba el contingut de cada un deis apartats de la web. La capsa del contingut és la que 

va variant en funci6 de I'apartat o de si I'usuari esta o no registrat. 

7.5.10. Buscar events 

• 

~U5CA l_ Ot"T.~,C,", 

Go;Jgie- • 

A la imatge superior veiem la barra de cerca bu ida del buscador d'events. Si hi 

introdulm, per exemple, la paraula Diatros i enviem la cerca se'ns actualitza la pantalla 
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mitjan¡;;ant la tecnologia AJAX, és a dir, sense que s'hagi de recarregar de nou la 

pagina, ens queda la segOent pantalla. 

PnM"M~ ~,~ 
0 ........ [ " ---~-~ 

0I/0IIZ01l- lI./03I2Ou 
• so CURSO DlAlROS 

AuIIimrio Ala. a.rc.IDM 
:;r&ID3,I2OtO • :n/05f2OtO 
1 .. Curso de AGtuaüación en urooil e:alagtl Oiatros _oc .... 
24IOaI2OOt • %1/rD121JOt 
70 OJRSO DlAlROS. l~ el perfil de lu u.uarias 
AIIdilori AXlII 8IIn:IIkInI 
llt/04nOO7 • 2OIIMI2G07 
60 0JfIS0 OlAlROS. ~AS~. NUEVAS INDICACIONES, NUEVAS eSl1U.TEGIAS ••• EN LA SAU./D DE LA 
MUlER 
AucIibIri -ww.ttIw, e.n:.iDnII _.-=: =:~.!~,:v::a..::1to laIudabIe 
11l0l/2003' 151Oaf2OD1 
40 curso Diatros. OJicbdos en la salud de la mujer. De liI men~ a la menopMlSiil 0IItr0'" ~ wilQrthur. BwciIIoM 
O:t/D5l2OOt- M'tI!SI2OO1 
3er C\no Diab'ol. HormCInM en la prevención y tratamiento del Cáncer. 
,..., de c:on.-., a.n.tona. ~ 
0l/04I1_' lQf04,1,," 
20 curso Diatros. Receptoru Hormonales Y 5MKI de la Mujer c.cro_ ~WftIrthur. ~ 
241/Ul/l"," 2511011"' 
ler curso Diatros de Menopauti.a Y Atención PmIaria. """'-

7 .5.11. Llistar events 

• 

És la pantalla del calendari d'events. Funciona també amb la tecnologia AJAX, de la 

mateixa manera que el llistat de manuals, peró amb I'opció de a part de filtrar per 

mesos, alllistat de manuals, categories, de filtrar per anys. 

Gouglc- ,. 

~~~~ ....................... ~ 
03101./2010-13/01/2010 
Women • HuIth 
.... VarkCllyO 
17/01./2010· UlDl/Z010 
XVII Qno IntenllVO de F~n COntn.lada endotnKIIoQIa gnecoIógICa y reprodoto6n humana ........ -2.lI01/Z010 - :w'01I2010 
2nd halt-GYMCOlogbl Intemational Qnc@fCOnhlrenct! "BGICC· 
~T~ttot.I.flc.Iro 
22/01./2010 • DlDtJaolO 
The aeard\ for exceIence in IVF: a pritttical approadl --ZSIOIIZOlO' 2&101/2010 
AfM) HNIIh 2010 
DuNi en....wa-u.-. 
ft/Ol/ZOtO· ZllD1/2010 
ESHRE guideAineB for the dia~ and treatment of endometriosis. Presentation and interact:iYe discusaion _-.. 
HIOl/Z010 • HlDl/2Oto 
7th Europnn CongrUI: P .... ped:ive& in GYMCOIooit 0nc0I00Y -ZllDl/Z010· aatol/Z010 
7th EuropeiIn COngress: Perspetti ... es in GvnecoIogit 0nc0I0v; 
w ..... hotel. e.rc.IoM 
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7.5.12. Visualitzar categories 

Dins de I'apartat de Salud de la Mujer, en escollir una de les categories a la capsa del 

contingut ens hi trobem els enlla~os de la informaci6 relacionada amb el tema 

seleccionat distribuIda de la segUent manera. 

MENOPAUSIA 

ÚLTIMOS ARTicULOS USUARIOS - V •• usu_ 

'<J12/2IIOf 
~ Lo que usted debe saber sobre la vitamina O 
08I11/200a 

~ PROlEGE TUS ARTICUlACIONES CON LA LlEGADA DE 
LA MENOPAUSIA 

23/'O/ZOOe 
~ PREGUNTAS FRECUEN1ES SOBRE LA MENOPAUSIA 

ÚLTIMOS ARTicULOS PROFESIONALES - Yu -~ NUEVAS VÍAS Y NUEVAS MOLÉCUlAS EN LA TERAPIA 
HORMONAl. 
17/f1VOOOS 
~ VB.ÁZQUEZ 2009. MENOPAUSIA PREMAlURA 
071Ol/2OO9 
~ RESTAURACIÓN DE LA FERTILIDAD EN MUJERES CON 
FALlA OVÁRICA PRECOZ 

SERVICIOS RELACIONADOS - V .. 

Oiatros Gav~ 
Git ... : re ,re v 0bIItetriciI ..................... 
EcDgrafIo: ---Git 1U,'C 

_ "....' ita 
- VOginOI 
-...... 
- lJroIógico 
- PocUtriao 

Diatro5 Barcelona 
Git ' r Obstetricie 

et:rio 
DIASCAN 
Unidad de --.., o-, ""' ...... ,., ... óooa 

7.5.13. Veure manuals 

ÚLTIMAS NOTICIAS USUARIOS - V .. u.,.a.o .-
Arranca MUI!ENESP: estudio p;n conocar el paft de la 
Mujer Monopáusica Eopa/IoIa ,_ 
un antieltrógeno reduce el riesgo de padecer cáncer de 
mil/lla en mujeres d. edad avanzada --IsoIIavonas de soja p;n ~ la calidad de vida en la 
menopausia 

PRÓXIMOS EVENTOS - c......_oauo - .U_CADD. 
lW02/21J10 - 20I02I2010 
CUrso de Formación M_ Continuada de la AEEM 
Olrdobo 

25102/2010 - 27/D212010 
Reunión Hispano Lusa de Menopausia .-
12/0lI2010 - 12I0II:I010 
CUrso de _ M_ Continuada de la AEEM -ÚLTIMAS NOTICIAS PROFESIONALES - v .. 
u." •• o -Amtnca MUMENESP: estvdio para conocer el perfil de la 
Mujer MenopáU!ic:a EspaI\oIa 

261'~ _ del EIIudio MUMENCAT ,_ 
Un antiestr60eno reduce el riesgo de padecer cáncer de 
mama en mujeres de edad avanzada 

A la part del contingut de la pantalla hi tenim el cos de I'article amb la possibilitat de 

baixar-se'l amb PDF. 

RI.PISO SALUT: L 'INBASls es UN SON NONIIIT pea OIIXAS DI PUNAS 
L_. Uta ___ ...,..,.,t: flilwu Iútur,.o .... _t 1_ do __ an."-do IIIldttI ... .. 1Ilm.,..,...,.. .... unl1on",..".,t,.,_delilnlllrlptOQJtrque ___ twr __ 1Io _o_IiInIIIr._Iwu. 
-DII1""""" _ Dopo,,"""" de SIOIut. _ do Colo""', 
........ "u ._1 
~ Descorgor el articulo en POF. 

"., _lúturlll; __ 1_ ... 
L ..... _. une __ moItlmportant: el bIu Mur. O MI YO ~ I 11M do ... 11'.- ..... oopoi:III do tu I doI bIu 
entam.""'~ 1116,. un bon _por_do fU ..... I ptOQJtr ____ t'ln __ he _o_fUmar._ ... . 
__ ._ ..... , , toont __ _ 
01' ,..,. lo __ t. 
01'''''' lo _ doI .... o .... 
01'''''' lo __ qul t' .. _. 
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7.5.14. Enllacos relacionats 

Al final del text del manual, igual que al final del text de les noticies o de la fitxa 

d'events hi trobem les capses d'enllal(os relacionats, que contenen la informació del 

contingut relacionat amb la categoria del manual que estava mirant I'usuari que hi ha a 

laweb. 
NOTICIAS RILACIONADAS • Vn. u., .. to<! --Impedir .. transmISIón del VIH de madreS a hijos. dave para 
frenll1' lB pendemll dl!!l1Ida 
11111/2G01 
\.01 ~ animen ... efJI~. vacunarse 
contra .. grtpe A 

~ 
El fllerddo durante el embarazo beneftda 111 desarrollo del -aRTtCULOS PAetENTIS ReLACIONADOS • V .. Lmue 

..,.."... 

~ Respiro s.1ut: L' ernbli .... él: un bon mornant per 
deixar de: fumar 
..,.."... 
8- EFECTOS SOBRE EL FU1\JRO HOO OEl CDNSUMO DE 
TABACO eN EL EMBARAZO . ......-
~ VACACIONES POCO ANl1!S DEL PARTO 

P .. 6XIMOS IVINTOS AlU.CIONADO. CAl.EIIDAUO 

01/0212010 • 0iI02/2Ct10 
30th Annual Mell!lting tAnte sodety ro,. MBtemal-Fetal 
Meclclne 
C1oIcoto 

0II02J2010 • tVU2J201O 
U_ <XI pIu_ .......... (hESCondlPS)ond """ ... 
on course on .DeI1vatIon and adtu,. d plurtpotent stem .... ........... 
1410212Ol0 ~ 1l0'02I2010 

OO&-Gyne .... - &. Congnoss ...... 

7.5.15. Contacto 

A la respresentació del contingut de la pantalla de sota hi veiem el formulari de 

contacte amb la imatge de validació generada aleatóriament. 

FORMULARIO DE CONTACTO 
Si desea ~ con nosotros reIene" 8guiente famUario y le respondelwnol k).as po ..... 
., Todos los campos, exaIPtO .. teléfono. aon obigatorios. 

_~I~=~~',~.· IC===::::::J 
_.~I ~ 
,. ......... L 
~ .... ~ •• q, 

,-t'~~,-'J~~f ~~'Jk_-, _'/jf~_::~:_, 
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7.5.16. Registrarse 

Formulari per registrar-se com a professional a la pagina web i aixi poder accedir als 

continguts reservats per aquests. 

REGISTaO DE PaOFEstONALES 
.,.. r a'Ft ... en diItros.com inIrocItaca loa ....... datot., al fonnuImo. Todoa loa campo¡: eon 
obIitiMDios. .... vez haya introducido los datos ya _ hijjÍlbado y pocH __ a ~ con los 
DUilt&idoI privados. que sale ofrecen a los pral ...... reQillrmo. en n.teIIIra wab. 

su_yPHIwordQUeInfonne .. __ Ie....-. ....-... oI .... _ .. Ia_ 
.........". cIer"edta de la ~ 

ij~ "q .¡¡el; G\c 'HJ'l'allla/~ 

.. '-'~ i 

...... -.. _@~-;·~a=~&~~~i:~i.~L_-_,..--:I~'~-"'-,,V "- --:¿~;~';-4:+t;,~«-: 
, _ ........... ? ':;;a..o::::~ ....... ;.~~--~-'-i:;.'~¡ ~<~.~. J'~'¡ª'.::'" 

er -.............. _"~, -i,-;,:,-"><~-' 
IJ .... , . ,1 IJ... .IJ __ 11"' ....... 1 .. ·IIII .• *Jf ......... i~ . 
IIJ ...... Vida 111 .. :, r, .' ........ ~lo> ¡1t~ 0.: ,,·t-t1 t:~::~ :i¡:'-_;{:;~:~~_:\ >_'> 
11 ~mi_4A" ___ f binlu .... ,..,... ............. :trii --.i .. ~iríi~ftítfj¡~fi.1_:'" 
~'~~.OiviÍi&'t-tiii-_lílS4-- : - ''.-'''::'.,'--.><---- -_:~_, ___ _ 
Ir . I 

'-'?:';;:-~'};_-i'--

Si en omplir i enviar el formulari alguns deis camps no s6n correcte, apareixen a la part 

superior del formulari un llistat amb els errors que hi ha hagut. 

7.5.17. Área de professionals 

Si el professional no s'ha identificat li apareix I'avis de que ha de fer el login. 

. J 
• 

ÁREA RESTRINGIOA A .... OFESIONALES REGISTllAOOS 
Pera poder 1IClCIIIder. _~ ........ debe ..... regiItredo. 

• Si,...u ......... IrIlrodu;rc. ... --na y ~ -. .. eQlilituMkl en 111 pMa 
..... deNc:hI ..... p6gN. 

• ,.,. ............. la ...... Regiatro de profeIiona .... 

• Si,. ... ~ l*OoIvidD"~J"" 8QUf. 
· Sin,..,...., ............ enel ....... eur- ~dentro _PI f " .... 
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Si fa el login correctament, ja pot veure I'apartat que hagués soHicitat. En aquest cas 

d'exemple, el de Novedades. 

27/1~ 
Nue'IoI 0n0I DiItros 
~"'''''''''''c.. DI8b'M"'elll • ........ 2011 Y "1 .. 001lIo di ActuMiDdón ~ 
Ui ...... $CIla;', OiWw .. 28 .. a ......... acno. ............ 
lnauguaraá6n de ~ nueva imagen de Diatroa.com 
o.~. ___ .. __ p6giIIII". 
~_ ... ~ ............... 
-...nr.n" c.tencSIIrio.,eI -....:tor de ~. 

-~·s.l1r 

PRÓXIMOS EVENTOS - c........... - ... ~ 
2:l/OlIl101D' 211D1/.IO'. 
1he MWCh far excehnce in NF: a ~ ~ --25IOtnDlo· ZIJDlII010 

,=-~.:r:..,.1rib 
HI01/2OIO' ZlJDl1Z010 
ESHRE ouideIines for tha di~ ...:1 treatment of 
e0d0nMtri08Ís. Pr •• W1htioo iiIInd inI: ... ~. ciIcuuion --;~ Diatro, ÚLTIMOS ARTlcULOS PROFEstON"U:S • v .. 

.... ~ .. ,Cur1oDilltrol. .. Hn ....... pmI 

....... _I'OF ............. 8II .. ~onI ..... CW 2:5IDf1ZOD9 
- y~" ~de ~ .... p;o............ 18- LA lEY Y aPACIENTE 

7.5.18. Opciones 

OUIMAS NonCIAS PROFESIONALES v .. 

"'.."... 
Destacan el potenOaI de 101 espermatozoide. y óvulo' 
obtenidos de células madre p;va tratar la infartilidad 
V/t1fHO! 
los ginacóloool ~ a las ambOil"uadas a V~¡¡e 
contr.Ila Qripe A ,,-
La FEC Y la sec le suman el 25 de aeptien'Ibn! al dfa 
mundial ala ~ 

..,.",... 

8 NUEVAS vfAs: y M,JEVAS MOL.kut.As EN LA TBtAPlA 
..-oNAl. ,,-
~ VEl.ÁZQUEZ 200g. MENOPAUSIA PREMATURA 

ULTlM,,"S POtll'NCIAS • V .. U.T .... 

'm" .... 7.C::UUODlAT1lD5.~. __ .... U-O_ 

• Sesi6n Magiltral. 'BginaI-Ring: Person;,l experienc:e ,,-
,.C::UUODlA'TaOS. .................... u.. .... 
• MretaboIIc effedll 01 oral contntcePtivn ,,-,OCUltSODIotP."lllOS. ~ .. __ ..... _ 

I!; CHiIficiMcD de tvelro en el embill'ilZO 

Un cop el professional ha fet el login, pot canviar les seves dades de registre a través 

del segOent formulari que el sistema ja mostra parcialment pie amb les dades antigues. 

MODIFICAR DATOS DE REGISTRO 
En uta p.jgna puede lIIOdifiI:.- _ datos de registro de DiIttos.c:cJm, 

p~ realizar aYIquirer c.-bio. debe introdudr" su antigua <XJI1b'aS8fta en su mrrespoIldieIU ca_ y modIicar 
todos loa dDI_ ..... 

Si desea modificar MI emaI. dabe YOtver a reoistrarM con otra direcci6n de emaI y tambi6n mn otra nombre de 
usuarto cIItintD -' aduaI. 

Si 50 que .... el lIIO(8icar su CXM"ItrHaI\a. inI:rodl.2ca su ..... c:ontnHfta y repb la nueva doa Y«IM en las 
~OOii'illllI"'iIt&i. 

-:<lí, .. í1r ... ·. di;" }i'";A~,.?::,-'~>:- ,',~ '_' --~.\ 
M }~;;¿g;;:::i"(~.~&;t .. 
• s ,t~:!f~".:,':-.:~~~,'~ - .,"' 
~_I I 

- .... 1 
_ .................. 1 

.a.._~ Arnioo-o~detntblljo 

re _ ............... 

111 ~III "'" 1 .;e 111 ~ iI!~. ·h iI! """""'~''''''"!o!! . 
IIIft11o' •• 'I!l., i ." ," ........ 11 .1'- ¡ 1 J/'~.lfl, __ 

!:::.,:.%j.: :r:'¡~lt.tr.c.:~~,~'I_':Tin.~:~,~}~:,~.,"'i'" > "U_" 
1"7 '1 
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7.5.19. Oceania 

Aquí sota es mostra la pantalla de Eventos y Congresos del gestor de continguts 

reservat als administradors. A partir d'ella, poden crear nous events o modificar-ne de 

ja existents. -_.-

Aquest apartat no té menú superior i la franja blava del titol de I'apartat és més ampla. 

És també un deis casos on el menú lateral actua com a menú principal. 

7.5.20. Veure curs Diatros 

Els microsites deis cursos Diatros tenen la mateixa estructura que el gestor de 

continguts Oceania, el menú lateral que actua com a menú principal i la franja blava 

del titol de I'apartat més ampla. A més, té la peculiaritat de la columna dreta on hi ha 

unes capses diferents d'enllalios relacionats especifiques per aquests microsites. 

~t ... ~.finitivg 
1& del curIO. 

___... ... l ......... 2IIIIt --.......................... ---._ ... ~ __ .,.... ........ trt..III.n ... __ ............ . 
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7.6. Visibilitat i difusió de la web 

Qualsevoi pagina web, per molt ben feta que estigui, segur que no compleix el seu 

proposit si ningú la visita. Les visites d'una web vénen principalment per tres vies. Per 

trafic directe, és a dir, usuaris que ja coneixen la pagina i que escriuen la seva direcci6 

directament a la barra d'adreces del navegador, per trafic provinent de buscadors i per 

trafic provinent d'enllayos a la teva pagina que hi hagi en altres web. 

Aixi dones, I'objectiu d'aquest apartat és explicar les decisions que he pres per tal de 

que la pagina estigués el milior posicionada possible en buscadors, principaiment 

Google, i perqué, fet el canvi de pagina, de I'antiga en ASP a la nova en PHP, no es 

perdés el trafic provinent d'enliayos a les nostres pagines antigues. 

En el nostre cas, la problematica de fer conéixer la pagina no hi era, ja que partiem 

d'una web operativa des de feia temps i que tenia un flux de visites d'entre 1000 i 2000 

al mes. De totes maneres, sempre esta bé tenir en compte els aspectes del que 

s'anomena SEO (Search Engine Optimisation, o optimitzaci6 de motors de cerca) 

perqué la web estigui ben posicionada als buscadors i aixi aconseguir que la visiti i, en 

conseqüéncia, que la conegui més gent. 

L'element principal perqué una web aparegui en les primeres posicions de Google és 

el contingut, contingut ben estructural. Com més contingut milior i per contingut a la 

nostra web no en falta. Per si de cas, ja des d'abans de comenyar el projecte, molts 

deis articles que estaven únicament per descarregar en PDF, vaig anar passant el seu 

text també en versi6 HTML. Per ben estructurat s'entén que els menús i la navegaci6 

entre pagines segueixi un ordre, que amb pocs clics es pugui accedir a tot arreu i que 

el contingut estigui relacionat entre ell. La finalitat del menú superior i de la 

funcionalitat deis enliayos relacionats era precisament aconseguir aquesta bona 

estructura. 

Un altre aspecte important són que les urls siguin ciares i que siguin amigables pels 

buscadors. Les urls segmentades per "f" generades per Codelgniter ho s6n. A part 

d'aixo és important que si un apartat tracta d'Eventos, a la url hi aparegui la paraula 

"eventos" i no qualsevol altra cosa. 

També és interessant aprofitar les capyaleres HTML de les pagines per posar una 

descripci6, que si es proporciona és la que acostuma a aparéixer després als 

135 



buscadors a sota de I'enlla~, i les paraules claus que detall in i que han de coincidir 

amb el contingut de la pagina. 

Per altra banda, és important no intentar enganyar als buscadors aplicant tactiques 

fraudulentes, com ara omplir la pagina de text invisible pels usuaris, peró visible pels 

buscadors. Els algoritmes de rastreig deis buscadors ho poden arribar a detectar i 

posar la teya pagina a la lIista negre, perjudicant-ne molt a la lIarga. 

Seguint amb els algoritmes de rastreig, es pOden afegir arxius a I'arrel d'on s'allotja la 

web al teu servidor que ajudin als robots de cerca de navegar per la teya pagina i que 

aixf indexin millor el teu contingut. A més, també es poden enviar uns arxius als 

buscadors anomenats sitemaps, que s6n com un lIistat ordenat on hi apareixin totes 

les pagines que té la teya web. D'aquesta manera els hi facilites la feina i és més 

probable estar després ben posicionat en els resultats de les cerques. 

Tots aquests aspectes els he tingut en compte a I'hora de dissenyar la pagina web. 

Per aixó em vaig crear un compte a Google Webmaster Tools que t'explica tots 

aquests punts i et d6na eines per crear i enviar aquests arxius pels robots o per fer un 

bon sitemap. També pots veure en quina posici6 apareix la teya pagina en 

determinades cerques, els enlla~os que apunten a la teya web des de pagines 

externes, les paraules que l'indexador de Google troba més rellevants ... tot aixó, 

combinat amb les estadístiques obtingudes a través de Google Analytics, fan que 

tinguis un coneixement exhaustiu de com es comporta la teya pagina dins del flux web 

i que hi puguis aplicar correccions si alguna cosa no funciona. 

Tomant enrere, com havia dit al primer paragraf, un altre punt important era no perdre 

el trafic provinent deis enlla~os externs. Per aixó, havia de redirigir el trafic que 

busqués les pagines antigues i dur-Io a la seva correspondencia a la web nova. Un 

exemple, la pagina inicial antiga era www.diatros.comldefault.asp. aquesta pagina ja 

no existeix, peró si I'escriviu al navegador, aquest us acabara duent a la nova pagina 

d'inici que és www.diatros.com. Per tal de fer aixó, he escrit una serie de normes de 

redirecci6, a un arxiu anomenat ".htaccess", que fan correspondre els principals 

apartats antics amb els nous. Aquestes normes a la vegada envien un missatge als 

buscadors informant-Ios de que la pagina antiga ha canviat de direcci6 i ara és la nova. 

Aixó ajuda a que el canvi de web sigui més rapid i menys traumatic, pel que fa a la 

perdua habitual inicial de visitants provinents tant d'enlla~os externs com de 

buscadors. 
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En definitiva, he intentat aplicar totes les técniques i les eines gratuItes que estaven al 

meu abast per tal de que la web tingués la maxima visibilitat i difusió possible a la 

xarxa. Aquí sota us deixo un petit fragment del codi del sitemap. És un arxiu en format 

XML la major part del qual el genero automaticament per poder-lo anar actualitzant 

facilment cada cop que s'afageixi nou contingut o nous apartats a la web. 

<lxml version.~1.0W encoding.~UTF-8" 1> 

<urlset xmlns-"ht..tp:J/www.sitemaps.org/sc:hemasfsitemap/O.9":> 

<url> 
<loc>http://www.diatros.com/</loc> 

</url> 

<url> 
<loc>http.//www.diatros.com/diatros</loc> 

</url> 

<url> 
<loc>http://www.diatros.com/diatros/quienes</loc> 

</ur1> 

<url> 
<loc>http://www.diatros.com/diatros/servicios</loc> 

</url> 

<url> 
<loc>http://www.diatros.com/diatros/donde<lloc> 

</url> 

<url> 
<loc>http://www.diatros.com/diatros/divisionconqresosc:/l0e> 

</url> 

<url> 
<loc>http://www.diatros.com/diatros/divisionconqresos/l</loc> 

</url> 

<url> 
<loc>http://www.diatros.com/diatros/divisionconqresos/2</loe> 

</url> 

<url> 
<loc>http://www.diatros.com/diatros/divisioncongresos/3</loe> 

</url> 

<url> 
<loc>http1//www.diatros.com/eventos</loc> 

</url> 

<url> 
<loc>http.l/www.diatros.com/eventos/calendario</loc> 

</url> 
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8. Implementació 

Per tal de facilitar el manteniment de I'apliació per part d'una persona que no hagi 

intervingut en el procés de creació, he decidit afegir aquesta secció a la memória 

perqué es vegi com esta relacionat el codi amb el flux deis exemples explicats al 

disseny de tractaments. No obstant, en aquest apartat no detallaré les eines utilitzades 

per dur a terme la implementaci6, ja que aixó ja ho he explicat a "6. Descripci6 de la 

Plataforma". El que si que esmentaré al final s6n les proves que he realitzat durant i 

després del procés d'implementació per corregir els possibles errors de l'aplicaci6. 

Primer de tot, comentaré el funcionament d'un deis controladors, ja que aquests poden 

ser els elements amb els que un programador web pot estar menys familiaritzat. Tot el 

que s6n vistes, arxius javascript, fulles d'estil css o funcions per accedir a la base de 

dades que es troben als models, s6n aspectes amb els que tot desenvolupador web hi 

treballa sovint i, si les funcions esta n ben documentades i el codi esta pertinentment 

comentat, entendre el seu funcionament no ha de suposar gaire complicació. De totes 

maneres, per afavorir aquesta tasca de comprensi6, a part de documentar bé el codi 

amb comentaris explicatius de les parts més complicades i amb la descripci6 de les 

precondicions, postcondicions i atributs de les funcions, posaré també I'exemple 

detallat d'un deis fluxs explicats al disseny de tractaments. 

Feta aquesta introducci6, passem a veure el funcionament del controlador 

Profesionales. He escollit aquest controlador perqué tracta tant els casos de pagines 

restringides a profesionales, com de pagines visibles per tots els usuaris. Mencionar 

també que la major part deis comentaris que faré vénen inclosos, en color gris, en les 

captures de pantalla que il'lustren els exemples. 

8.1. Controlador Profesionales 

Com totes les classes, el primer fragment de codi deis controladors i, en concret, del 

controlador Profesionales és la declaraci6 de classe i la funci6 creadora. 
<7php 

cla.s '~f •• iODal.. extends Controller ( 

/ .. 
Funció creadora que inicialitza la classe dient que és filia de la classe 

2 Controller() i anuncia els models i les llibreries de CodeIgniter que seran 
~ necessaries parque estiguin a puot per carregar-se a les funcions del 
* controlador que les utilitzin. 
"/ 

function 'rof •• iODal •• c) 
{ 
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) 

parent::Con~roll.r(); 
1/ Models 

~
~~I!i 'login_model' ), 

'loginbox')J 
'categoria_model')l 
'avents_model'), 
'manual model'); 
'noticia_modal')J 
'ponencia_model'); 
'lo9_model' ) ~ 

1/ Llibreries 
$thiS->.->helper( 'url')l 
$this-> ->helper('form')l 

A continuació ve la funció indexO, que és la que es crida per defecte, és a dir, si es 

crida I'apartat de la web www.diatros.comlprofesionales i no s'indica un subapartat, 

s'anira a la funció indexO, 

Després vénen les funcions deis subapartats que hi ha a la secció de Profesionales, 

novedadesO, que seria la url www.diatros.com/profesionales/novedades. articulosO, 

que seria www.diatros.comlprofesionales/articulos. ponenciasO, que es correspondria 

amb www.diatros.com/profesionales/ponencias. cursosdiatrosO, que seria 

www.diatros.com/cursosdiatros i que és I'únic subapartat visible també pels usuaris no 

registrats dins del controlador Profesionales, Aquesta última funció la deixarem pel 

final de tot. 

function iD6ea() 
( 

) 

function ~d.d •• () 
( 

$tbis->loadContingut(~showNovedades~, ~Novedades"); 

) 

function Articulo.() 
( 

$thiB->loadContinqut(~9.tArticulos·. "Artículos·); 
) 

function poDaDc! •• C) 
( 

$this->loadContingutC"showPonencias", NPonencias")J 
) 

En aquest fragment, veiem que la funció indexO crida a novedadesO, fent aixi que 

aquest sigui I'apartat per defecte de la secció Profesionales. 

Observem també que tots els apartats deleguen en la funció 10adContingutO que és la 

que s'encarrega de fer la feina comú a tots els apartats i que crida a la funció que se Ii 

passa com a primer parametre per fer les parts concretes de cada un, La part comú 

consisteix en gestionar si algú demana fer login o logout mentre esta en aquest 

apartat, en servir I'actualització de contingut si passa d'estar no loggejat a loggejat o 

viceversa, en carregar els elements comuns de la pantalla, com són cap~leres, 

menús o peus de pagina ... veiem-ho a continuació, 
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/u 
* Funció que fa la part comú deIs apartats 
* @param <type~ $funcio nom de la funció que tara la part concreta de cada un 
* @param <type> $apartat nom de ¡'apartat que apareixera al tilol de la web 
*/ 

function l ... COD~i ... ~($funcio, $apartat) 
{ 

1/ Recollim les variables enviades per POST 
$login. $tbis->input->post('login'); 
$logout. $tbis->input->po.t( 'logout')J 

1/ variable que es pasad a la capsd de login per dir si es 
I/troba en un apartat restringit a profesionals 
$actu • $tbis->input->post('actu')J 
$after. $tbis->input->poBt('after'); 

1/ Els primers condicionals tracten les crides d'AJAX 

// Si ens volen l'actualització de l'apartat que ve amb el login 
if ($after •• $login) { 
1/ Sí el login era correcte, cridem a la funcio que ens donara 
// el contingut concret de l'apartat seleccionat 

if ($tbis->login_model->loginBo()) $tbis->$fuDCio()¡ 
// Si no era ba enviem la vista de l'avis d'apartat restringil 

else $tbis_>load_>view('profesionales_aviso_registro'); 
) 

1/ Si valen l'actualització després del logoul, enviem la vista 
11 de l'avis 

eloe if ($after •• $logout) { 
$tbis->load->viewC 'profesionales_aviso_registro'); 

) 

/1 Si ens demanen el login 
else if ($109iD) { 

JI Cridem al model de Login que ens retornara si és ba o no 
echo $tbis->login_model->getLogin($actu); 

) 

II Si volen el logout, fem el logout 
el.e if ($logout) { 

echo $this_>login_model_>logout($actu)1 
) 

1/ Es el cas normal, es a dir, no provinent d'AJAX, de mostrar 
11 tota la pagina 

else ( 

1/ Prepara el titol pel header de la web 
$data( 'titIe') • 'Diatros.com - Profesionales - '.$apartat: 

II Si l'usuari esta l09gejat prepara pel header la capsa loginbox 
I/amb la benvinquda al professional i sinó amb el formulari per 
l/entrar 

if C$tbis->session->u.erdataC'user name')) ( 
$data( 'loginbox') • $tbis->logInbox->getBOX(l, 100)J 

) 
else $data( 'Ioginbox') • $tbis->loginbox->getBoxCO, 100)J 

1/ Agafa les categories necessaries pel menu superior i l'index del 
//menu laLeral que es correspoo amb la seceió de Profesionales 

$cats('categoria' I • $tbis_>categoria_model_>getCats(); 
$cats' 'nomscurts') • $tbis_>categoria_model_>getCataCurtC)' 
$cats( 'index_submenu') • 2, 
$titol( 'title' I • ~Profesionales~; 1/ titol d'apartat 

/1 Va cridant a les v1stes amb la informació que necessiten 
// per generar-se dinamicament. Aqui el header, el menu 
l/superior i el titol d'apartat 

$tbis->load->viewC'header', $data): 
$tbis->load->view('menu_view', $cats); 
$this->load->viewC 'titol superior', $titol); 
$tbis_>load_>viewC'ta9_dIvcontent')J 
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) 

11 Demanem el contingut especific de l'apartat 
1I Si no estava l09gejat enviem directament l'avís 

if C$tbis->session->u •• rdata( 'user_name'» $tbis->$funcio(); 
ela8 $this->load->vie.C'profesionales_aviso_registro'), 

/1 Cridem a les vistes que faltaven, el menú lateral, la barra 
Ilde busqueda de Google i el peu de pagina 

$this->load->view('ta9_divclose'); 

) 

$tbis->load->viewC'submenu_view', $cata), 
$this->load->view('searchbox'}; 
$thiB->load->view('footer'), 

Finalment tenim les funcions que carreguen el contingut concret de cada un deis 

apartats. Només en posarem una d'exemple perqué totes segueixen el mateix patró, 

accedir als models necessaris per obtenir les dades que s'han de passar a les vistes 

que formaran el contingut. Les dades a les vistes sempre es passen en format d'array, 

aixf que dins del mateix array es poden passar varis tipus de dades. 

He triat la de getArticulosO perqué, al tros de contingut de la pantalla de Profesionales 

- Artículos, els articles es pOden anar seleccionant per categories sense necessitat de 

recarregar-se la pagina mitjan~ant la tecnologia AJAX. El filtre per categories dins de 

I'apartat Profesionales -Artículos sera I'exemple de flux complet que posaré a 

continuació. 

/ .. 
* Si la funció és cridada via AJAX, envía a la vista 
* profesionalesArticulos els articles filtrats par la categoria que 
* s'indiqui, sinó envia tots als articles 
./ 

functioD 9.~iculo.C) ( 

) 

1/ Agafa la categoria per POST 
$categoria - $thia->input->poat('cat', true); 

// si es <= és que no existeix o que voliem tots els articles 
if($categoria <- O) $categoria - O; 

1/ Agafem les categorias que seran necessaries per munlar el mini 
// menú per filtrar par categoria 

$artal'categoria') - $tbis->cat8goria_model->getCat.C)' 

.1 I Demana els articles al modal Manuals 
$arts['articles') -

$tbis->manual_model->getManuals($categoria, trua), 
$arts['cat_act') • $categoria; 
$artal'title') - "Articulos profesionales·; 
$arta('prof'] • '1', 1/ són articles per professionals 

// Carreguem la vista amb tota la informació 
$tbis->load->view('profesionales_articulos', $arta), 

En aquesta funció I'array de dades $arts, que es passen a la vísta de 

profesionalesArticulos, conté varies variables a dins seu: categoria, articles, cat_act, 

title i prof. 
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8.2. Filtrar artlcles per categoría 

Aquesta acció, que ens servira d'exemple, es correspon a part del cas d'ús de llistar 

articles per professionals i el seu flux és igual al descrit a la segona part del diagrama 

de seqOéncia de Login a I'apartat d'Articulos Profesionales, és a dir, tot el que ve 

després del tractament i I'actualització de la capsa de login, o igual al diagrama de 

seqOéncia de Buscar eventos. L'he escollit perqué a través d'ella es veura la interacció 

entre tots els components de I'aplicació, vista, controlador i model i tots els tipus 

d'arxius, lIenguatges de programació i tecnologies que hi intervenen, Javascript, AJAX, 

XHTML, PHP i CSS. 

Aquí sota hi trobem una captura de pantalla que representa I'acció que desencadena 

tot el flux que explicarem. 

_7,....:;;¡;; 
~ LA LEY Y EL PACIENTE 
l. PrU 'ploJ genera'" 11. Derecho ele .. infvnnt¡d6n .. nbrie W. Dentc:ho ... intimidad IV. El respret:D ... autonomIa del ........ ......,.....-
~ NUEVAS vlAS y NUEVAS MOL!aJLAS EN LA 11!RAPIA HORMONAL 
PoM:nc:iIi encuad .... en .. IMA "'ratllmiento Menopeusili en el ligio XXI- dentro de le 61lornH11lObr11 Col'ltml."" en 
el Oimetlerio. qw .. celebró en .. rceIon8 .1 dle 21 de Abrit de 2009. 

Aquest és un fragment de la vista profesionalesArticulos que fa de contingut de la 

pantalla de Profesionales - Artículos. El codi HTML i PHP de la vista que es correspon 

amb aquest fragment és el següent. 
<! __ Pagina del calendari d'articles per cateqories --> 

<ul id.~D.V arta cal-> 
<7pbp --

JI Per cada categoria fem el seu respectiu requadre del mini menu per 
1/ filtrar per categories 

for($i--l; $i<countC$cate90ria)J $i++} { ?> 

111 id-·.Dr<?·,it>~ 
<'pbp $seleccionat • ($i+l •• $cat_act), 
if ($aeleccionat) ( echo 'class·~ " ) 

echo 'e1ass·" 

-1) echo ~Todos"J 
else echo $categorial$i}J ?> 

<la> 
</li> 

<7pl>p ) 7> 
</ul> 

</div> 

<1 __ Cadí de presentació del llistat d'articles --> 
<div id.-.v.ats_c.l.ndar-> 

<'pbp $cont - count($articles); ,> 
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Veureu que els identificadors deis divs o contenidors ho tracten com si fos un 

calendari. Aixo és perqué tota la presentaci6, és a dir, els estils CSS que se li apliquen 

per donar format a la interficie, s6n iguals que els del calendari d'events. 

Les variables PHP que hi trobem s6n les que els hi passa el controlador, dins de 

I'array de dades que hem comentat préviament, perqué es generi la pantalla 

dinamicament. Per exemple, la variable $categoria, és la que hem vist a la funci6 

getArticulosO del controlador Profesionales, la de dins de $arts['categoria'], que conté 

les categories o temes que hi ha a la taula de Categories de la base de dades. 

La part de codi que hi ha subratllada és la que fa la crida a la funci6 Javascript quan es 

clica a sobre d'una de les categories. Passem ara a veure aquesta funci6 Javascript 

que es crida. 
/> 

Funció que fa la crida AJAX per anar a buscar els articles filtrats per 
* la categoría indicada 
~ @url_base: Direcció base de la web, en el nostre cas, www.diatros.com 
• 'eatl categoria per la que volem filtrar 

@prol: si ens he demanen des de l'apartat d'articles par professionals o 
* de del de usuaris-visitants 
>/ 

function artiauloa(url_ba •• , eat, pral) { 

) 

var uri, 

1/ Si es de profesionals o no cridarem a la funcio getArticulos 
// d'un controlador diferent 

if (praf •• 'O') url • url_ba •• + 'pacientes/getArticulos ' , 
e1.e url • url_ba •• +'profesionalesfgetArticulos', 

11 Preparem les dades que enviarem par POST 
ver data. 'cat-'+cat, 

1/ Crida AJAX on 1i diern el contenidor o div 
// 
1/ 

de la pagina, a quina funció ha de cridar 
el nou contenidor actualitzat i les dades 

new AjazoUpdatar ('content', url, 

que volem actualitzar 
perque 1i retorni 
que enV1em per POST 

( .. thocll·post'. po.tBody. data))l 

11 A les crides AJAX retornem false perque no es refresqui la 
1I pa9ina 

return false, 

Quan es crea el new Ajax.Updater, és on es fa la crida asíncrona a la uri que se li 

indica. En aquest cas a la funci6 de getArticulosO del controlador Profesionales que 

hem vist anteriorment. 

Si fem memoria, aquesta funci6 cridava a varis models, entre els quals hi havia el 

model Manuals. A sota trobem la funci6 getManualsO, que és la que es crida, per aixi 

veure un exemple d'accés a la base de dades utilitzant les lIibreries que ens 

proporciona el framework Codelgniter. La funci6 retorna al controlador Profesionales 

els articles filtrats per la categoria clicada a I'inici del flux per I'usuari. 
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/ .. 
-... @param 
.. @param 
... @return 

~cat categoría per la qual volero filtrar. 
$prof eos diu si només volem articles per professionals. 
retorna un array d'articles filtrats per categoria, si cal>O, 
per professionals, si profrnl. í nomes 

-/ 
function ,.tKaDuale($cat, $prof) { 

$output. array(), 

) 

JI s6qons cat i prof muntero la clausula WHERE 
if ($cat > O) $this->db->wbere('idcat', $cat) I 
if ($prof) $tbia->db->wbere('prof', '1'), 
el.e $tbis->db->wberaC 'pacient', 'l'}; 

1/ volero els resultats ordenats per data 
$this->db->order_bYC"dataalta", -dese·), 

// fero la consulta 
$query. $tbia->db->getC 'manuals'}, 

11 passern els resullats a l'array que retornarern 
if ($query->nU2_rows() > O) { 

) 

$i • O, 
foreacb ($query->r •• ult() as $row) { 

$output($i) • $rowl 
$i++J 

) 

raturn $out,put; 

Un cop la funció getArticulosO del controlador rep I'array amb els articles, retorna la 

vista profesionalesArticulos, a la qual li passa aquest array com a parametre, i el 

contenidor de la pagina indicat per la crida AJAX s'actualitza sense que es refresqui la 

pagina completa. 

Finalment veurem un fragment de la fulla d'estils CSS que dóna format a la vista del 

nostre exemple. 

/* Farl de baix del calendarl ~I 

' ••• n~._c.l.ndar ( 

) 

beigbt: auto; 
widtb. 72SpXI 
margin: 0' 
margin-laft: Spx; 
margin-rigbt: JOpx; 
paddingl O, 
font-siza: llpx; 

.••• ntB_linia ( 
background-color: 'F6F6EC; 
margina 2px; 
padding: O; 

) 

.Utolboxcal { 

) 

color: IA68fOO; 
font-siza: 16px; 
font-variant: ... ll-capa; 
font-weigbt. bold, 
latter-spacingl lpzJ 
paddin9' O, 
margin: 0' 
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'a~8_cal.D.ar ( 

) 

paddiogl O; 
marginl O, 
margin-18ftl 5pz; 
width, 750p"l 
beigbt, 38p"l 
font-sizel 11px; 

/* Propietals de lola la llisla del primer nivell */ 
ul'DaY_art8_cal ( 

1ist-sty1e-type. nona, 
paddingl O, 
margina O~ 
margin-leftl 2pxJ 
bordert O; 
widtb: auto; 
height: auto; 
floatz l.ftl 

) 

ul'DaY_art8_cal a { 
color I black; 

Per acabar, dir que les referencies cap als fitxers CSS i Javascript necessaris a cada 

una de les pagines estan inclosos a la vista Header, a la part del codi corresponent a 

la cap~alera HTML. 

8.3. Proves 

Com ja havia comentat a I'explicació de I'etapa corresponent a I'apartat de "3. 

Planificació i estudi económic", les proves per garantir el correcte funcionament i la 

bona visualització de I'aplicació les vaig anar realitzant a mesura que anava acabant 

les diferents parts de la implementació. 

El procés va ser el segUen!. Cada vegada que acabava una funció d'un controlador, 

amb les corresponents funcions del model que necessités i les vistes que cridés, des 

del navegador Firefox em dedicava a provar totes les interaccions possibles amb 

aquella part de I'aplicació. 

Per exemple, si es tractava d'un formulari de contacte, introdu"ida les dad es de manera 

errónia, deixava els camps en blanc, provava que els emails de confirmació 

s'enviessin correctament creant usuaris fantasma ... entre d'altres coses. Si es tractava 

d'una funcionalitat que utilitzés la tecnologia AJAX, feia el login i el logout de I'usuari 

des de totes les pantalles involucrades i provava el correcte funcionament de la resta 

del contingut abans i després del login i el logou!. Si era el cercador d'events, deixava 

la cerca en blanc, hi introdu"ia varies paraules i comprovava un a un els resultats, que 

estessin ben ordenats a partir de nombres que feia imprimir a la pantalla i que després 
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esborrava o ho provava amb la casella de només proxims events apretada i 

desapretada. Si, per contra, era el registre, comprovava que les dades s'insertessin 

correctament a les taules réplica i que, un cop feta la confirmació, passessin a les 

taules definitives ... 

Pel que fa a la correcta visualització, he provat cada pantalla de I'aplicació en els 

segOents navegadors: Mozilla Firefox per Mac, Safari per Mac, Google Chrome per 

Mac, Opera per Mac, Internet Explorer 6 per Windows, IE7 per Windows, IE8 per 

Windows, Mozilla Firefox per Windows i Google Chrome per Windows. A partir d'aquí, 

si en un navegador no es veia bé, retocava els CSS i el Javascript per solucionar els 

problemes de compatibilitat, especialment en els Internet Explorer. A arrel d'aixo, 

degut a la que no hi havia manera de solucionar els problemes sense haver de 

remodelar tota I'aplicació exclusivament per I E6, un navegador que ja esta quedant en 

desús (menys d'un 10% deis usuaris I'utilitzen i d'aquí a uns mesos ja haura 

desaparegut), vaig decidir que a tots els usuaris que entressin a la web amb aquest 

navegador, els hi sortfs únicament una pantalla amb tot d'enllalios de descarrega als 

altres navegadors esmentats i on se'ls encoratjava a actualitzar el seu navegador. 

En definitiva, he testejat I'aplicació exhaustivament. M'hi he passat moltes hores, 

especialment en les funcionalitats que utilitzaven AJAX i en aconseguir una correcta 

visualització de la web en tots els navegadors. 
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9. Conclusions 

Una vegada acabat el projecte i veient amb perspectiva tota la feina realitzada faig un 

balan~ positiu de tots aquests mesos de treball i del producte que n'ha sortit. 

Personalment crec que l'aplicaci6 web desenvolupada compleix amb els principals 

objectius plantejats a principis de juny de I'any passat. 

Després de gairebé dos mesos de que la pagina estigui operativa, puc afirmar que la 

web és facil d'actualitzar, tant per introduir-hi nou contingut com per afegir-hi noves 

funcionalitats. Tenint en compte la gran quantitat de dades que s'obtenen 

dinamicament, les pagines van rapid a carregar-se, el buscador d'events serveix els 

resultats amb eficiencia i els enlla~os relacionats, en les categories menys 

generalistes, també s6n precisos. 

Pel que fa a la navegabilitat, crec que el sistema de menús és for~a agil i, tal com 

estan dissenyats, deixen la porta oberta a poder ser ampliats amb facilitat. Aixó i la 

interficie, que tot i les batalles que hem tingut, finalment crec que ha quedat prou 

atractiva i es visualitza correctament en tots els principals navegadors. 

D'altra banda, l'aplicaci6 segueix els estandards de desenvolupament web i compleix 

els requisits per mantenir els certificats de web medica acreditada. Pel que fa a la 

seguretat, també ha eliminat els problemes de spam amb els robots automatics que hi 

havia anteriorment i, tot i que algunes de les funcionalitats opcionals no s'han acabat 

implementant per falta de temps, la valoraci6 global és positiva, tant per part meya, 

com de I'empresa. 

En I'aspecte personal, dur a terme un projecte d'aquesta magnitud tot sol m'ha fet 

guanyar una gran quantitat d'experiencia. Comen~ar des de zero, passant per totes les 

fases, des de la seva definici6, a la seva implantaci6, i sortir-me'n em d6na confian~a 

de saber que s6c capa~ de formar part de més projectes, que amb sort, la próxima 

vegada seran dins d'un equipo Dic aixó, ja que de vega des m'he trobat una mica sol 

sent I'únic informatic de I'empresa. 

Com ja he dit, té la seva part positiva i la seva part negativa. Tot els problemes amb 

les incompatibilitats de CSS a l'lnternet Explorer, les dificultats amb AJAX, la qOesti6 

de les optimitzacions pels buscadors ... he adquirit coneixements que em seran de 
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molta utilitat en un futur, aprendre i familiaritzar-me amb un framework, fer 

personalment la implantació de la pagina al nou servidor, la migració de la base de 

dad es, gran quantitat d'aspectes generals i gran quantitat de detalls. 

Ser-hi durant tot el cicle de vida del projecte espero que em serveixi per no cometre els 

mateixos errors i per saber valorar millor el temps necessari per dur a terme cada una 

de les tasques la próxima vegada. He apres que saber estimar i gestionar 

correctament un projecte et pot estalviar molts mals de cap. 

En resum, estic content del resultat final i de I'experiencia adquirida que fa que em vegi 

molt més preparat ara que no pas fa uns mesos enrere. 

9.1. Trebal! futur 

Com he comentat anteriorment, encara queda feina per fer a la web. Aixi dones, la 

idea a partir d'ara és seguir treballant en la millora de la pagina i en el 

desenvolupament de les funcionalitats que he deixat gairebé preparad es per 

implementar. 

A part d'aixó, hi ha el treball de manteniment. El servei de hosting contractat ja 

s'encarrega de fer backups automaticament de tot el que hi ha emmagatzemat, peró 

de totes maneres, per major seguretat, a I'empresa sempre es manté una cópia local 

del codi complet de I'aplicació i, cada quinze dies, es fa una cópia de seguretat de la 

base de dad es. 

Tornant a les funcionalitats opcionals que s'aniran implementant, falta I'apartat de Mi 

Buzón Diatros, on tots els usuaris registrats tindran un racó exclusiu a la pagina. Hi 

rebran les actualitzacions deis seus temes d'interes, notificacions enviades per 

I'empresa, pOdran contactar els uns amb els altres o descarregar-se els diplomes deis 

cursos on hagin assistit. 

També queda per programar la creació i enviament de butlletins automatic, aixi com 

acabar de completar tots els apartats del gestor de continguts pels administradors. 

Queda feina per fer i, un cop acabada, segur que n'apareixera de nova amb els 

próxims cursos de I'empresa o amb les idees que entre tots puguem tenir. 
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9.2. El projecte en xifres 

És un fet que el projecte s'ha acabat fent més gran del previst. Per fer-nos una idea de 

la magnitud que ha acabat prenent, aquí us deixo unes quantes xifres de l'aplicaci6 en 

I'actualitat. 

Arxius de codi (sense contar els deis frameworks de Codelgniter de 

Scriptaculous i Prototype): 165 fitxers. 

Deis quals: 114 Vistes; 19 Controladors; 12 Models; 14 CSS; 4 Javascripts; 3 

de varis; 

36 taules a la base de dades. 

14932 entrades a la base de dades, entre les quals cal destacar les 7188 de la 

taula ParaulaEvent. 

Més de 500 usuaris professionals registrats. 

Més de 100 noticies i més de 100 articles o manuals. 

Gairebé 2000 visites mensuals. 

Aproximadament 800 hores dedicades a la realitzaci6 del projecte. 

Més de 1000 Ifnies de codi de programa de la migraci6 de la base de dades. 

Gairebé 2000 línies de codi CSS. 

Més de 8500 línies de codi sense les vistes. 

Més de 17000 Ifnies de codi en total. 

9.3. Nota pel tribunal 

He creat un usuari professional temporal per tal de que pode u accedir als apartats 

reservats a aquests usuaris sense que us hagueu de registrar. Les seves dades s6n: 

Usuari: PFC 

Passoword: Tribunal 

L'usuari estara actiu fins al 31 de gener de 2010. A part, també podeu trobar fins 

aquesta mateixa data tots els diagrames que hi ha a la memória, en format PDF, a la 

segUent adre~a: 

http://www.diatros.com/PFC/Diagrames.zip 

Per acabar, si ho voleu, a petici6 vostra, us puc enviar per correu electrónic, amb el 

permís de I'empresa, tots els fitxers de codi que em demaneu. 
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Google Webmaster Tools: www.google.com/webmasters/tools/ 

Google Support Webmasters: www.google.com/support/webmasters/ 

Google: www.google.com 

Piensasolutions - Hosting: www.piensasolutions.com 

Papers: 

Apunts Base de Dades, FIB UPC 2008 

Apunts Enginyeria del Software 1, FIB UPC 2008 

Apunts Enginyeria del Software 11, FIB UPC 2009 
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