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1 Propòsit del projecte 

1.1 Petició del client i plantejament inicial 

El projecte neix amb el principal objectiu de construir un site per al productor musical i 
artista Manu Guix. S’entén que es requereix un producte que permeti l’actualització de 
contingut, principalment tota l’actualitat relacionada amb aquest. Una possible solució 
inicial plantejada va ser la d’adaptar un CMS (sistema de gestió de contingut) existent. Com 
podria ser Joomla! o Wordpress, però els requeriments eren particulars i l’adaptació a priori 
resultaria costosa i complicada. 

Aprofitant el meu interès per avançar en aplicacions orientades en sistema web es va decidir 
implementar tot el projecte, part pública i privada amb el framework CakePHP.   

A mesura que el projecte avançava vaig adonar-me que un bon gestor simple, potent i 
encarat totalment a artistes musicals podria cobrir un buit important en quan a l’extensió 
musical d’un artista a Internet. Fent aquesta apreciació el projecte ha passat de ser un 
desenvolupament concret a fer un esforç per intentar produir un gestor capaç d’adaptar-se a 
possible futurs clients. 

1.2 Objectius 

Construir un site que aculli tota l’actualitat, agenda i informació de l’artista. A més, que el 
propi artista sigui capaç de mantenir i actualitzar tota la informació. Ell o qualsevol usuari no 
avançat. 

Cal doncs, dissenyar, produir i plantejar el projecte en dues parts. Part pública que es la que 
consultarà el client i part privada o gestor que permetrà el manteniment i generació de 
continguts dinàmics. 

Motivació 

La motivació sorgeix del propi desig de l’artista en canviar el site que posseïa i actualitzar-lo 
en quan a prestacions i presència de xarxes socials. Aconseguir una eina potent per a la seva 
imatge i per als seus seguidors. 

Un dels requisits consistia en potenciar la interactivitat amb les xarxes socials i tenir una 
aplicació capaç de ser autogestionada. 
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2 Anàlisi de requisits 

2.1 Els usuaris, el client i altres participants 

2.1.1 Els usuaris 

El nostre usuari principal és aquell que és seguidor de la música i actualitat de l’artista Manu 
Guix. Tenint en compte que el principal objectiu que pretén assolir és visitar el site per 
assabentar-se de l’actualitat i novetats, aquesta és la primera informació que cal brindar-li 
(pàgina inicial). També visitaran la web aquells que desitgin escoltar online temes musicals. 

2.1.2 El client 

Concretament, en aquest site no trobem una figura estricta de client doncs es tracta d’un 
producte purament informatiu. Ara bé, segons la importància de l’artista que usa el nostre 
producte ens podríem trobar en clients interessats en la publicació de banners publicitaris, 
així com la promoció de diferents esdeveniments musicals, llançament de discs o sales 
d’actuacions (per exemple). 

2.1.3 Altres usuaris 

Editor/ Periodista / CM (Community Manager) 

Aquests perfils s’unifiquen ja que el seu propòsit és fer ús del sistema gestor per mantenir 
l’actualitat i agenda del site. El perfil es basa en una persona amb bones capacitats 
comunicadores i acostumada a treballar en comunicats de premsa. Parlem de perfil ideal 
com a Community Manager doncs avui en dia ens trobem amb molts periodistes que 
adquireixen nocions avançades en quan a la distribució de la informació en xarxes socials, el 
que els permet dur a terme una gestió integral. 

Consultor/Adaptador del sistema 

Començant a estimar la possibilitat de produir un gestor que pugui servir a futurs clients 
dedicats a la música, haurem de tenir en compte aquesta figura. 

L’objectiu es que un tècnic o usuari avançat sigui capaç d’adaptar  el gestor a les necessitats 
d’un client. 
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Proveïdor de la tecnologia 

En aquest cas particular (manuguix.com) l’encarregat de supervisar la tecnologia, l’ 
implantació i manteniment sóc jo mateix. També em responsabilitzo de la gestió de còpies 
de seguretat, rendiment i anàlisi comercial (visites, % rebot, temps mitjà de visita, pàgines 
vistes, etc...). 

  



 

 
Manguix.com – Colmus CMS 

PFC E.Informàtica - Oriol Franquesa Cortés 
Facultat d’Informàtica de Barcelona - UPC 

10 
Anàlisi, disseny i implementació per al portal de l’artista  Manu Guix. 
 
 
 

2.2 Usuaris del producte 

2.2.1 Usuaris finals 

Nom d’usuari 

Usuari normal 

Rol 

Són els usuaris principals i finals del producte i consisteixen en aquells seguidors de l’artista. 

Experiència en el problema 

L’usuari requerirà coneixements bàsics en la navegació per Internet a través d’un navegador 
per poder visualitzar la informació i gaudir dels continguts. 

Experiència i coneixements tecnològics 

L’usuari tan sols requereix un mínim de coneixement en la navegació per Internet, 
visualització de contingut multimèdia, xarxes socials així com l’ús de formularis. 

 

Nom d’usuari 

Administrador 

Rol 

Són els usuaris que configuren les opcions generals del gestor així com la configuració inicial 
dels usuaris. 

Experiència en el problema 

La configuració requereix coneixements en configuració d’aplicacions així com la gestió 
d’usuaris. Tot i això es procurarà inserir els màxims aclariments en els formularis i pantalles 
per aclarir dubtes i/o ambigüitats. 

Experiència i coneixements tecnològics 

Es requereixen coneixements avançats en web, aplicacions de tipus online i gestió d’ usuaris. 
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Nom d’usuari 

Gestor 

Rol 

Són els usuaris que a més d’actualitzar la informació dinàmica del site poden gestionar els 
àlbums musicals. En quan a privilegis es troben per sota de l’administrador. 

Experiència en el problema 

El gestor es trobarà davant de formularis de dades, pujada d’arxius i 
creació/modificació/eliminació d’àlbums. 

Experiència i coneixements tecnològics 

Es requereix experiència en l’ús de formularis per editar notícies i esdeveniments (amb 
editors ortogràfics/html online). Ús i coneixement de xarxes socials, fitxers d’imatge i so i 
familiarització amb gestors de continguts (Wordpress i Joomla! per exemple). 

 

Nom d’usuari 

Periodista, editor, community manager, becari  

Rol 

Són els usuaris que creen i actualitzen el contingut dinàmic del site. 

Experiència en el problema 

Estem parlant d’un usuari amb coneixements un pèl avançats en quan a gestors de 
contingut. Són necessaris coneixements avançats en formularis, gestió multimèdia i xarxes 
socials (Twitter i Facebook). 

Experiència i coneixements tecnològics 

Es requereix experiència en l’ús de formularis per editar notícies i esdeveniments (amb 
editors ortogràfics/html online). Ús i coneixement de xarxes socials i fitxers d’imatge. 

2.2.2 Prioritats assignades als usuaris 

Tan la figura d’usuari normal com els usuaris encarregats de mantenir els continguts 
dinàmics tenen la mateixa prioritat doncs ambdós mantenen una relació de reciprocitat. Si 
un no crea informació l’usuari normal no consultarà el site  i com més volum de visites 
existeixi més implicació tindran els usuaris-gestors. Per tan, ambdós tenen el mateix grau de 
prioritat i estan categoritzats en el mateix grup d’Usuaris clau. Com a usuaris secundaris ens 
trobem amb la figura de l’administrador. Tenim: 



 

 
Manguix.com – Colmus CMS 

PFC E.Informàtica - Oriol Franquesa Cortés 
Facultat d’Informàtica de Barcelona - UPC 

12 
Anàlisi, disseny i implementació per al portal de l’artista  Manu Guix. 
 
 
 

Usuaris clau 

Són els usuaris consumidors d’informació pública, es a dir, els usuaris normals i els usuaris 
que creen aquesta (editors). 

Usuaris secundaris 

Correspon a l’administrador. Usuari essencial per garantir el bon funcionament i la seguretat 
del site. Tot i la importància d’aquesta figura és un usuari que no interactuarà massa amb el 
sistema, així doncs queda relegat a un usuari secundari però no per això es considera menys 
important. 

2.2.3 Participació dels usuaris 

Es requereix una implicació especial en el desenvolupament del gestor per part dels usuaris 
editors de contingut. Cal tenir cura en el plantejament i anàlisi per tal d’aconseguir un 
sistema intuïtiu i que compleixi les funcionalitats requerides perquè aquests puguin 
desenvolupar bé la seva feina i mantenir amb garanties el contingut dinàmic del site. 

Tot i que l’artista no sol interactuar amb el sistema, a no ser que disposi d’un especial 
interès, caldrà disposar de la seva col·laboració per comentar quins són els continguts 
primordials per ell i una disposició aproximada. També col·laborarà en els continguts que 
desitgi mostrar (àlbums, biografia, banners, etc...). Cal tenir en compte que aquest procés es 
duria a terme cada cop que nou client/artista decidís adquirir el producte. Però en el cas 
d’en Manu es van realitzar un parell o tres de reunions, on en cada una d’elles es van anar 
clarificant aquest tipus d’aspectes. Sovint els suggeriments propis ajuden a l’artista a aclarir 
conceptes i continguts. 

2.2.4 Manteniment 

Serà dut a terme amb una relació de contracte semestral amb una relació contractual de 
tipus Freelance. El manteniment també inclou millora del site i tasques de manteniment com 
actualitzacions de banners o possibles canvis que s’hagin d’aplicar al sistema. 

La relació es basarà en comunicació amb correu electrònic recurrent en última instància a 
reunions presencials. La majora d’incidències, millores i canvis es consideren simples i amb 
correus seria, en principi, suficient.  
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2.3 Fets rellevants i suposats 

2.3.1 Fets rellevants 

Els següents fets es consideren rellevants en el desenvolupament de manuguix.com. 

• Els usuaris potencials disposen d’una connexió a Internet i d’un ordinador per tal de 
fer servir el sistema. 

• Existeix poca especialització en assessorar i potenciar a Internet l’activitat musical 
d’artistes d’àmbit petit i mitjà. Incloent aquí serveis especialitzats a petites 
productores. 

• Existeixen varis gestors de contingut que podrien realitzar la mateixa finalitat, però es 
pretén crear un producte únic per a tal propòsit. Incentivant una eina senzilla però 
eficaç. 

• Tan un cantant, grup, disc jockey, banda, productor, ... tenen elements en comú en la 
seva activitat professional que permet usar el gestor creat per cada un d’ells.  

2.3.2 Fets suposats 

Fets principals suposats per encarar el projecte: 

• El sistema està destinat a tot tipus d’artista relacionat amb la música. 
• La utilització del gestor per part del personal de manteniment de contingut dinàmic 

ha de ser el màxim intuïtiva possible i àgil. 
• Aquesta eina ha de suposar un benefici i un impuls en la vida d’aquest. En cap cas ha 

de convertir-se en una molèstia i és responsabilitat dels desenvolupadors que així 
sigui. 

• Per cada artista que desitgi usar aquesta eina s’haurà de fer un especial esforç en 
l’adaptació i una total personalització a través del disseny i de la disposició dels 
elements. 

• L’equip desenvolupador no es fa responsable dels continguts que es publiquin al site. 
• Tots els usuaris implicats disposen de connexió a Internet. 
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2.4 Casos d’ús i funcionalitats principals del producte 

2.4.1 Accions relacionades amb els usuaris normals 

Situació actual 

Els usuaris normals segueixen els seus artistes preferits a través d’algunes xarxes socials que 
han acabat esdevenint musicalment orientades a mesura que ha passat el temps. Un 
exemple seria www.myspace.com. Molt volum d’informació d’actualitat es consumeix a 
través d’aquesta popular xarxa o també Facebook.  

Canvis 

Amb aquest gestor es pretén fidelitzar a l’artista i crear un punt d’intercanvi i referència per 
al seguidor. A més, el site final combina els beneficis de poder escoltar música en línea (tal 
com ofereix MySpace o Soundcloud) amb tota la informació completa de l’artista, compartir 
els esdeveniments i notícies en xarxes socials així com subscriure’s a les novetats. 

2.4.2 Accions relacionades amb els artistes 

Situació actual 

La majoria d’artistes poc coneguts fan servir com a extensió de la seva activitat les xarxes 
socials més populars. Alguns amb un major nivell d’ingressos opten a produir el seu propi 
site que molts cops sol ser un gestor de continguts popular adaptat a les necessitats. I 
finalment trobem artistes força coneguts que gràcies al seu nivell d’ingressos es poden 
permetre webs totalment pròpies i amb uns costos força elevats degut a la creació d’un 
producte únic. 

Canvis 

Analitzar, dissenyar i implementar una eina senzilla, eficaç i orientada només a portals 
musicals que permeti als artistes petits i mitjans accedir a l’elaboració d’un site propi amb 
uns costos relativament baixos. 

 

Situació actual 

De la mateixa manera que existeixen consultors i estudis especialitzats en els diferents tipus 
de productes que responen a les necessitats logístiques i/o empresarials, seria interessant 
ajudar a l’artista en difondre de la millor manera possible la seva activitat a través d’Internet 
però sempre considerant la web com a epicentre. 

http://www.myspace.com/
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Canvis 

Exercir i oferir un servei integral a l’artista amb aquest producte. Fer entendre les necessitats 
que s’han de cobrir i fer-se notar com la persona que el pot ajudar i assessorar en tot aquest 
àmbit. La intenció és crear una eina que es pugui identificar tan sols per aquestes 
necessitats. 
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2.5 Riscs 

En quasi tot projecte, sigui quin sigui el seu àmbit, existeixen uns riscs que s’han d’intentar 
preveure i evitar-los tenint en compte les nostres capacitats. Ser conscient dels nostres riscs 
és important, doncs no només estarem més preparats per evitar-los si no que en certa 
manera ens ajudaran a obtenir una millor aplicació. Sempre s’ha d’estar atent ja que aquests 
poden aparèixer en qualsevol fase del projecte. Ens podem trobar amb un risc de 
planificació, per exemple, o de seguretat un cop l’aplicació es trobi en producció. 

Càlcul erroni dels plaços (“Timings”) 

S’han realitzat esforços per acotar al màxim els temps d’execució de totes les tasques. Ara 
bé, calcular el futur en exactitud és una tasca complicada i de ben segur que sorgiran 
inconvenients molt difícils de preveure.  

Cal donar importància a aquest risc. Un mal plantejament en els temps podria dur-nos a una 
relació tensa amb el client, cosa que òbviament no acabaria afavorint el producte final. 
Treballar amb tensió no és bo per l’equip de producció, sigui quin sigui el rol (director, 
analista, dissenyador, programador, etc...). El compliment dels terminis no ha de ser una 
obsessió però si s’ha de tenir en compte durant tot el procés per seguir un ritme de treball i 
unes pautes. 

Llògicament, si s’observa que el projecte es comença a desviar força s’hauran d’adoptar 
mesures com augment de plantilla o re-negociar els terminis amb el client. 

*Probabilitat: Baixa 
*Impacte: Mitjà 

 

Estimació dels costos 

Aquest risc pot estar vinculat a l’anterior. Evidentment, si errem en la planificació del 
projecte perdrem diners en quan a recursos humans. Per això també és important controlar 
el risc anterior. 

A més, per evitar aquest risc cal orientar bé al client i evitar els possibles canvis que aquest 
desitgi fer a mesura que es produeix el sistema. Qualsevol canvi en les iteracions afecta en 
temps i en costos. Per tan, la posició en aquest aspecte ha de ser seria i “marcar” al client 
des d’un principi.  

Aquest risc té importància doncs el projecte és costejat i gestionat per mi mateix, el que 
significa que les pèrdues són directes. 

*Probabilitat: Baixa 
*Impacte: Alt 
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Relació amb el client 

Per experiència pròpia he observat que la relació amb el client determina força el bon ritme i 
plantejament. Considero un risc aquest fet (tot i que també es podria considerar un “plus”) 
perquè una bona predisposició i col·laboració ajuda molt en les fases d’anàlisi i especificació. 

Si el client no està predisposat a ajudar i a no mostrar una actitud pro activa, poden haver-hi 
mal entesos en l’anàlisi i les conseqüents molèsties. 

*Probabilitat: Baixa 
*Impacte: Mitjà 

 

Mal ús del gestor 

Tot i que el gestor s’ha plantejat perquè en pugui fer un ús qualsevol usuari amb uns 
coneixements mínims en web poden sorgir problemes  en el moment de crear el contingut 
dinàmic (sobre tot al principi). Possibles problemes poden ser la gestió de les imatges, així 
com dificultats en l’ús de l’editor de text, entre d’altres. Són problemes que bàsicament 
poden afectar a la maquetació en la part pública i que poden deslluir la visió de cara a 
l’usuari normal. Es farà un seguiment especial al principi per orientar als gestors i corregir 
errors. 

*Probabilitat: Alta 
*Impacte: Alt 

 

Desinterès en l’actualització del contingut 

Similarment al risc de “Relació amb el client”, també he pogut observar per experiència que 
en algun projecte, l’ interès inicial que aporta el client es perd un cop implantat el producte. 
Això implica que no s’actualitza el contingut i el web perd credibilitat. 

Per això cal posar les màximes facilitats d’usabilitat als futurs usuaris. Sens dubte, un ús 
amigable i agradable de la eina ajuda molt a evitar aquest possible risc. 

*Probabilitat: Baixa 
*Impacte: Mitjà 

 

Fracàs comercial en l’intent d’implantació a altres artistes 

Intentar vendre aquest producte a petits i mitjans artistes és el repte posterior. És complicat 
tenint en compte la resta de gestors que configuren el mercat actual, però es confia en un 
servei personalitzat a l’artista i que aquest producte compleix les necessitats d’aquests. 
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* Probabilitat: Alta 
*Impacte: Alt 
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2.6 Restriccions obligatòries 

2.6.1 Restriccions de la solució 

Descripció 
Tot el sistema és accessible via web. 

Raó 
El producte es basa en la consulta d’actualitat diària sobre un artista musical. El medi 
d’Internet és la millor opció per tal propòsit. 

Criteri d’aptitud 
El sistema ha de funcionar amb la majoria de navegadors que ofereix el mercat. Aquests són 
Internet Explorer (a partir de la versió 7), Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera. 

2.6.2 Entorn d’implantació 

Per abaratir el cost del projecte s’usaran el nombre màxim de tecnologies que es trobin sota 
llicència gratuïta. Seguint aquest principi s’usarà una màquina amb una versió Linux gratuïta 
com a SO i un servidor web Apache. 

2.6.3 Aplicacions en l’entorn 

Com ja s’ha comentat, el sistema s’executarà en una màquina dedicada amb Linux com 
sistema operatiu. El SGBD usat serà el MySQL. Suficient pel volum de dades amb el que 
treballarem. Si tractéssim d’aplicacions més grans hauríem de considerar SGBD’s més 
potents amb llicència comercial. MySQL complirà sobradament les exigències pels nostres 
objectius. 

En quan al servidor web, usarem Apache. Aquest famós servidor ha resultat ser un estàndard 
i es que realment és el que més avantatges ens aporta per la tecnologia que usem (PHP). 
Avantatges com l’ús de URI’s amigables són fàcils d’implementar amb aquest servidor. 
També es valora la gran comunitat que existeix sobre aquest producte i qualsevol problema 
pot ésser resolt ràpidament. Tot i així, la configuració i manteniment en el servidor de 
producció és en gran part responsabilitat del proveïdor de serveis. 

Remarcar que totes aquestes tecnologies es troben sota llicència de software lliure i que són 
una aportació força important en abaratir el cost total de la producció. 

En quan a les aplicacions client, és a dir, navegadors web, haurem de tenir cura que el site es 
visualitzi correctament (cross-browser) en la majoria dels navegadors comercials que 
existeixen en el mercat. A més, el reproductor d’àudio i de vídeo usa HTML5 si és possible i si 
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no fa ús de la tecnologia FLASH. Per tan, és convenient que les màquines client disposin dels 
plugins de Flash per al navegador que usen normalment. 

2.6.4 Entorn d’utilització 

Com que el producte final és totalment encarat a web, és clar que qualsevol dels usuaris 
implicats ha de disposar d’un entorn amb ordinador + connexió a Internet. Per a que pugui 
ser accessible a tota la informació l’equip haurà de constar d’una sortida de so així com 
algun mitjà que el reprodueixi (altaveus o auriculars). 

El site públic està preparat per ser usat en navegadors d’equips convencionals. Una de les 
properes ampliacions seria desenvolupar una versió mòbil per telèfons i tablets. En aquest 
cas tan sols seria necessari fer una versió per a la part pública. 

2.6.5 Restriccions cronològiques 

Temps de producció / Data d’entrega 

Des d’un principi no va existir una gran exigència per part del client en quan als terminis. Tot 
i això es va estimar que el temps aproximat entre la fase d’inici i l’ implantació de la primera 
versió constaria d’uns 6 mesos. Havent-hi els mesos d’estiu en mig d’aquest període i algun 
factor més, com la disponibilitat de l’artista va fer retardar aquest termini a uns set mesos i 
mig aproximadament. La primera versió pública i funcional es va implantar a mitjans de 
gener, intentant que coincidís amb l’estrena de Manu Guix al programa televisiu “Operación 
Triunfo”. 

Un cop en funcionament la primera versió, l’ urgència ha disminuït tot i que pel bé dels 
recursos i del projecte s’ha intentat avançar el projecte el màxim possible. 

2.6.6 Restriccions econòmiques 

La gestió integral del projecte em correspon a mi. Així doncs, cal tenir especial cura amb 
aquest aspecte. D’entrada partim amb un avantatge i és que la utilització del programari 
descrit abans es troba sota llicència gratuïta. Aquest aspecte ens redueix pràcticament a cost 
0€ l’aspecte tecnològic.  

El pressupost presentat ha de cobrir, al menys, les tasques de disseny, producció i 
implantació. Si és cert que finalment s’han realitzat unes ampliacions pensades per exportar 
el gestor i poder implantar-lo a altres potencials clients. És per això que han acabat resultant 
més hores de producció que no seran aplicades a Manu Guix perquè no són responsabilitat 
seva. Parlem doncs, d’una inversió pròpia. 
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El primer pagament ha de garantir el cost de la màquina servidor durant tot el temps de 
producció del producte i els primers pagaments que exigeix el disseny d’art (dissenyador). 
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2.7 Requisits no funcionals 

2.7.1 Aspectes legals i llicències 

Requisit #1 

Descripció 
Assegurar-se que complim amb tots els aspectes legals de tot el software, tecnologies i 
llibreries usades per l’elaboració del producte. 

Justificació 
Tractar-se d’una eina d’ús públic i que intentarem vendre posteriorment, cal que tinguem 
cobertura legal. 

Font 
Equip d’Enginyers 

Criteri de validació 
Verificar si existeix alguna eina usada que requereix validació de llicència o pagament 
d’aquesta. 

Satisfacció del client: 1 
Insatisfacció del client: 1 

 

Requisit #2 

Descripció 
Protecció de dades. El sistema requereix de dades d’usuari, la qual cosa justifica ajustar-nos 
a la legalitat vigent a Espanya en aquest àmbit (LOPD). 

Justificació 
Existeix, al menys, un formulari on es sol·liciten dades per subscriure’s a la newsletter de 
l’artista. Al tractar-se de dades privades cal informar a l’usuari què comporta. 

Font 
Equip d’Enginyers / Departament legal 

Criteri de validació 
Farem accessibles les dades de la llei davant qualsevol punt públic que s’hagi d’introduir 
informació personal i ens assegurarem que els usuaris troben accessible aquesta informació. 

Satisfacció del client: 3 
Insatisfacció del client: 4 
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Requisit #3 

Descripció 
Assegurar-se que les llicències dels programes usats per desenvolupar el producte estan en 
vigor. Un exemple serien els editors així com també programes client FTP, etc ... 

Justificació 
Cal respectar les llicències dels productes comercials i davant una eventual inspecció 
hauríem de demostrar que hem pagat per allò que usem. 

Font 
Equip d’Enginyers 

Criteri de validació 
Ens assegurarem que cadascuna de les eines usades en el desenvolupament del producte 
tinguin la llicència en vigor. 

Satisfacció del client: 1 
Insatisfacció del client: 1 

 

2.7.2 Usabilitat 

Requisit #4 

Descripció 
La part pública ha de ser intuïtiva, clara i lògica.  

Justificació 
La majoria d’audiència que usarà el site públic no serà expert en l’ús d’Internet ja que parlem 
de persones que tan sols volen estar informades de l’actualitat de l’artista. Una interfície 
clara i atractiva és important. 

Font 
Equip d’Enginyers / Direcció d’art 

Criteri de validació 
Realitzar varies proves amb diferents perfils d’usuaris i franges d’edat ens ajudarà a millorar 
tal propòsit. 

Satisfacció del client: 3 
Insatisfacció del client: 5 
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Requisit #5 

Descripció 
Informació prou clara.  

Justificació 
Ens hem d’assegurar que informacions essencials com les dates dels esdeveniments i les 
informacions rellevants quedin clares i en cap cas suposi una dificultat identificar-les. 

Font 
Equip d’Enginyers / Direcció d’art 

Criteri de validació 
De manera anàloga a l’apartat anterior, usarem diferents perfils per realitzar test i demanar 
opinions que ens ajudaran a reafirmar la disposició triada o a millorar-la en cas contrari. 

Satisfacció del client: 3 
Insatisfacció del client: 4 

 

Requisit #6 

Descripció 
Interfície de reproductors multimèdia. 

Justificació 
Molts webs contenen reproductors d’àudio poc intuïtius o poc manejables. S’ha fet un esforç 
important per crear una interfície amigable i ordenada. 

Font 
Equip d’Enginyers / Direcció d’art 

Criteri de validació 
De manera anàloga a l’apartat anterior, usarem diferents perfils per realitzar test i demanar 
opinions que ens ajudaran a reafirmar la disposició triada o a millorar-la en cas contrari. 

Satisfacció del client: 3 
Insatisfacció del client: 4 
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Requisit #7 

Descripció 
La pujada d’imatges per a l’agenda i notícies ha de permetre el retallat i escalat. 

Justificació 
Retallant la imatge original i escalant-la a la mateixa mida ens assegura una bona 
maquetació en el web públic. 
Font 
Equip d’Enginyers  

Criteri de validació 
Totes les imatges associades a notícies, esdeveniments i àlbums seran retallades i escalades 
a la mida corresponent. 

Satisfacció del client: 3 
Insatisfacció del client: 4 

 

Requisit #8 

Descripció 
El sistema serà multi idioma. En el cas concret d’en Manu Guix consta de català i castellà. 
Futures versions podrien incloure més de dos idiomes sense cap inconvenient. 

Justificació 
Cal albergar la màxima audiència possible. 

Font 
Equip d’Enginyers  

Criteri de validació 
La part pública estarà completament traduïda en els dos idiomes. Inclús imatges i rètols. 

Satisfacció del client: 5 
Insatisfacció del client: 5 
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2.7.3 Disseny i aspecte 

Requisit #9 

Descripció 
Disseny atractiu i representatiu de l’artista. 

Justificació 
No oblidem que el web ha de representar a l’artista. El disseny ha d’identificar la imatge i 
música d’aquest 

Font 
Direcció d’art 

Criteri de validació 
Serà el client el que determinarà si es sent identificat amb la imatge creada per l’equip d’art. 

Satisfacció del client: 3 
Insatisfacció del client: 2 

 

Requisit #10 

Descripció 
Disposició correcte i simple en el gestor. 

Justificació 
Un disseny extremadament complex en el gestor resultaria una feina afegida que ara per ara 
no és necessària ni es tenen els recursos per dur-la a terme. És necessari que el gestor sigui 
simple i net, comportant la mínima feina possible en quan a maquetació i la pertinent 
compatibilitat entre navegadors.  

Font 
Equip d’enginyers / Direcció d’art 

Criteri de validació 
El propi equip d’enginyers validarà el disseny i restringirà els detalls que s’hagin d’obviar. 

Satisfacció del client: 1 
Insatisfacció del client: 1 
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2.7.4 Compatibilitat 

Requisit #11 

Descripció 
Correcte visualització de la part pública en el 99% de navegadors web per a PC/MAC 
disponibles al mercat. 

Justificació 
Tot i que durant els darrers anys cada cop són menys els problemes en aquest aspecte, 
encara s’ha de tenir cura en la interpretació dels estils (CSS) que fa cada navegador.  

Font 
Equip de programadors / maquetació 

Criteri de validació 
Proves de totes les vistes possibles en cadascun dels navegadors. 

Satisfacció del client: 3 
Insatisfacció del client: 5 

 

Requisit #12 

Descripció 
Reproducció del material multimèdia. 

Justificació 
Alguns navegadors que suporten HTML5 no reprodueixen nativament el mateix format 
d’àudio, com és el cas de Firefox i Chrome. 

Font 
Equip de programadors  

Criteri de validació 
Tenir tot el material disponible en els diferents formats i realitzar les proves pertinents en els 
diferents navegadors. 

Satisfacció del client: 4 
Insatisfacció del client: 5 
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2.7.5 Eficiència / Rendiment 

Requisit #13 

Descripció 
El sistema ha de respondre de manera ràpida a l’usuari, tenint en compte que aquest 
disposa d’una bona connexió a Internet i una màquina prou potent. 

Justificació 
Les tecnologies actuals permeten elaborar programari web amb una resposta bona. És el 
nostre propòsit esforçar-nos per a que així sigui i no causar el disgust de l’usuari. 

Font 
Equip de programadors  

Criteri de validació 
Mitjançant plugins així com test varis podrem observar si la velocitat de càrrega és òptima.  

Satisfacció del client: 2 
Insatisfacció del client: 4 

 

Requisit #14 

Descripció 
La reproducció d’àudio i vídeo ha de ser àgil en tots els navegadors. 

Justificació 
Una càrrega lenta de les cançons o vídeos repercutiria en l’experiència a l’usuari. 

Font 
Equip d’enginyers.  

Criteri de validació 
Ens assegurarem que amb una connexió domèstica els temps de càrrega són relativament 
ràpids i raonables. 

Satisfacció del client: 4 
Insatisfacció del client: 3 
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Requisit #15 

Descripció 
Suport de gran afluència d’usuaris. 

Justificació 
El servidor ha de suportar varis usuaris concurrentment connectats.  

Font 
Equip d’enginyers. 

Criteri de validació 
Existeixen programes de test que produeixen càrrega sobre una màquina per poder avaluar 
quanta en pot suportar. 

Satisfacció del client: 1 
Insatisfacció del client: 3 

 

Requisit #16 

Descripció 
Disponibilitat. 

Justificació 
Com a bon servei online, el servidor ha d’estar disponible 24 hores / 365 dies a l’any.  

Font 
Proveïdor de serveis. 

Criteri de validació 
Es fixaran unes condiciones estrictes amb el proveïdor. 

Satisfacció del client: 1 
Insatisfacció del client: 3 
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2.7.6 Seguretat 

Requisit #18 

Descripció 
Fallada del disc o maquinari. 

Justificació 
Hem d’estar preparats per qualsevol fallada del maquinari.  

Font 
Equip d’enginyers. 

Criteri de validació 
Es crearà un pla de còpies de seguretat així com unes condicions amb el proveïdor en el cas 
de fallada d’una màquina (temps de resposta). 

Satisfacció del client: 1 
Insatisfacció del client: 2 

 

Requisit #19 

Descripció 
Accés físic al servidor. 

Justificació 
Tot i que el nostre servidor es trobarà en un data center on es suposa que hi han unes 
mesures de control, un accés físic no autoritzat a la nostra màquina podria inutilitzar-la i 
interrompre el servei. 

Font 
Proveïdor de serveis. 

Criteri de validació 
S’asseguraran unes mesures de control amb el proveïdor de serveis. 

Satisfacció del client: 1 
Insatisfacció del client: 3 
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Requisit #20 

Descripció 
Accés a dades no autoritzades 

Justificació 
Els usuaris normals no podran accedir a l’àrea de gestió. 

Font 
Equip d’enginyers. 

Criteri de validació 
S’aplicarà un procés de logueig per impossibilitar l’accés de qualsevol usuari normal a l’àrea 
de gestió. 

Satisfacció del client: 1 
Insatisfacció del client: 1 

 

Requisit #21 

Descripció 
Accés a funcions que no corresponen al perfil de l’usuari. 

Justificació 
Cada usuari que usa el gestor té un perfil assignat i aquest no pot accedir a funcions que no 
el pertanyen. 

Font 
Equip d’enginyers. 

Criteri de validació 
Es realitzarà una bona jerarquització d’usuaris i s’assegurarà que cap dels usuaris pot accedir 
a accions que no li pertanyen inclús intentant-ho maliciosament (per exemple, introduint 
una direcció directament a la barra del navegador). 

Satisfacció del client: 1 
Insatisfacció del client: 2 
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Requisit #22 

Descripció 
Seguretat en els formularis. 

Justificació 
Evitar que un usuari intenti fer un mal ús dels formularis o atacar la web, com per exemple 
amb injeccions SQL. 

Font 
Equip d’enginyers. 

Criteri de validació 
Es contemplaran els possibles atacs que es poden realitzar a través dels formularis i 
s’aplicaran els recursos necessaris per evitar que “ens facin mal”. 

Satisfacció del client: 1 
Insatisfacció del client: 3 

 

Requisit #23 

Descripció 
Encriptació de contrasenyes  

Justificació 
S’han de protegir el màxim per no ser descobertes i fer-ne un mal ús posterior. 

Font 
Equip d’enginyers. 

Criteri de validació 
Les contrasenyes s’emmagatzemen codificades en SHA1 per protegir-ne el seu accés. 

Satisfacció del client: 1 
Insatisfacció del client: 1 
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3 Planificació 

La producció del projecte està basada en un procés de 4 etapes. 

El projecte seguirà un procés de realització aproximant-se força al proposat pel Rational 
Unified Process. L’enfocament bàsic és que des d’un principi s’ha plantejat que el projecte es 
basaria en dues iteracions principals i una tercera hipotètica (ampliació) i per tan aquest 
mètode és el que millor s’adaptava a les nostres necessitats. S’ha de recalcar que la majoria 
de projectes basats en la producció de petit i mitjà software online s’adapten força a 
aquestes pautes.  

Les fases contemplades són: 

Fase d’inici: En aquesta fase ens centrarem en analitzar i reunir tots els requeriments de la 
nostra aplicació. Es tractarà d’analitzar amb el client el servei que volem oferir, que busquen 
els potencials usuaris i l’anàlisi important dels diferents perfils que usaran l’aplicació. Aquí 
cal fer un esforç important per recollir tots els requeriments i no evitar trobar-nos amb 
improvisacions o canvis importants en les pròximes iteracions, el que suposaria un risc 
important en quant a inversió i timings.  

Fase d’elaboració: Un cop definits els requeriments i detallats els perfils entrem en la fase 
d’elaboració. Una de les primeres decisions a adoptar consisteix en la tria de les tecnologies 
per desenvolupar el projecte. En la primera iteració del projecte és aquí on es va descartar 
l’adaptació d’un CMS genèric i es va decidir crear-ne un específic. Seguidament es van 
analitzar els diferents frameworks enfocats en producció web tot i que en un principi el 
CakePHP era el millor posicionat per experiència acumulada. Aquesta fase es repeteix en la 
segona i tercera iteració tan sols per analitzar les noves funcionalitats a afegir. 

Fase de Construcció: En aquesta fase s’implementa l’arquitectura amb totes les 
funcionalitats definides en la fase anterior. Posteriorment es procedeix al testeig i la prova 
dels diferents perfils contemplats per a recollir crítiques i opinions sobre aspectes 
d’usabilitat millorables. Al final de cada iteració hem de trobar un producte creat o 
evolucionat segons el que es va especificar a la fase d’elaboració per tal d’afrontar amb 
garanties la següent iteració o la fase final de transició (implantació). 

Fase de transició: Fase final de projecte on s’implantarà en el servidor de producció i es 
realitzarà la configuració final de tipus test a tipus producció. 
En aquesta fase es contemplen les tasques bàsiques d’adaptació, comunicació amb el 
proveïdor dels serveis de hosting i formació per als perfils que crearan el contingut dinàmic 
(gestors, periodistes). 
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3.1 Fase d’inici 

En aquesta fase es parla amb el client/artista i amb les persones que mantindran el sistema 
per tal d’aproximar al màxim el document que contindrà el pressupost així com la 
planificació del projecte. 

 

-Temps estimat:  5 setmanes 

3.2 Primera iteració  

En aquesta iteració es tracta de confeccionar un sistema primitiu que suposarà la base de tot 
el projecte. Es pretén assolir una part pública totalment funcional així com una interfície de 
gestió força bàsica on tan sols existeixi logueig i opcions CRUD (Create, Read, Update and 
Delete). Centrarem la majoria dels esforços en el disseny de la base de dades, disseny de la 
capa de presentació de la part pública, elecció de les tecnologies (reproductors d’àudio i 
vídeo), validació de models i nucli principal. Remarcar que aquesta iteració és força 
important per a les iteracions futures. 

 

 

 
-Temps estimat: 14 setmanes 
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3.3 Segona iteració  

Amb la base del projecte ja consolidada ara els esforços es centraran més en el gestor. Es vol 
aconseguir un gestor amb jerarquització d’usuaris, opcions de configuració, gestió 
multimèdia, connexió amb les xarxes socials, connexió al blog mitjançant RSS i millores 
d’usabilitat.  

 

 

-Temps estimat: 9 setmanes 

3.4 Tercera iteració 

Última iteració que correspon a crear un sistema de compra de música directament des del 
site i realitzar una conversió en el sistema creat per aconseguir una plataforma usable per 
qualsevol artista, és a dir, maximitzar la configuració i les opcions per adaptacions a 
possibles futurs clients. 

 

 

- Temps estimat: 5 setmanes 
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4 Usuaris 

4.1 Definició 

A continuació es presenten els usuaris que faran ús del sistema: 

-Usuari públic: Correspon a l’usuari que 
consulta la part pública de la web. 
Seguidor de l’artista. 
 
-Usuari periodista: Persona que té accés al 
gestor i tan sols es pot encarregar 
d’actualitzar l’agenda i les notícies de 
l’artista. 
 
-Usuari gestor: Li corresponen els 
mateixos casos d’ús que l’usuari 
periodista i a més pot gestionar la 
discografia. 
 
-Usuari administrador: Usuari amb accés 
total al gestor. Editar continguts, gestionar 
discografia i paràmetres de configuració. 
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4.2 Casos d’ús 

Usuari periodista 

Aquest perfil respon a la persona que pràcticament o força sovint es limitarà a actualitzar 
tota la informació relacionada amb l’artista. El contingut dinàmic més canviant és l’agenda i 
les notícies i és per aquest fet que es va contemplar aquest perfil.  
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Usuari Gestor 

Aquest usuari pot realitzar les mateixes funcions que el periodista i a més administrar i 
gestionar els àlbums de música. Per tan, en el següent diagrama s’hi poden afegir tots els 
casos d’ús assignats anteriorment al perfil de periodista. 

 

 

 

 

 

 

Usuari Administrador 

Usuari universal que té accés a totes les funcions del gestor tot i que és a priori és el perfil 
que menys ús diari en farà. Anàlogament al cas d’usuari gestor i fent referència al diagrama 
d’usuaris, l’administrador conté els casos d’ús dels perfils anteriors i a més els següents. 
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5 Casos d’ús del producte. Detalls i validació. 

5.1 Agenda 

Crear esdeveniment 

Actors 
Usuari Periodista/Gestor/Administrador 

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari crea l’esdeveniment amb el formulari i l’envia al servidor. 
2. El sistema confirma a l’usuari que s’ha creat l’esdeveniment però aquest es troba 

inicialment en estat “no publicat”. 
3. Si l’usuari ha pujat una imatge al formulari, el sistema el redirigeix al cas d’ús 

afegir/retallar imatge. 

Extensions 

1a. Les dades introduïdes no són correctes o falten camps per introduir. 
 1a1. El sistema informa sobre els camps incorrectes 
 1a2. El cas d’ús segueix a partir del punt 1 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 1 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
L’usuari ha de poder crear esdeveniments per tal d’actualitzar l’agenda de l’artista d’una 
manera fàcil i còmode. D’altra manera no es podria actualitzar l’agenda d’aquest. 
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Editar esdeveniment 

Actors 
Usuari Periodista/Gestor/Administrador 

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari modifica les dades de l’esdeveniment i ho envia al servidor 
2. El sistema confirma a l’usuari que s’ha modificat l’esdeveniment. 

Extensions 

1a. Les dades introduïdes no són correctes o falten camps per introduir. 
 1a1. El sistema informa sobre els camps incorrectes 
 1a2. El cas d’ús segueix a partir del punt 1 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 1 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
L’usuari ha de poder editar esdeveniments degut a canvis en aquests durant el temps. 
D’altra manera s’hauria d’eliminar i crear-ne un de nou amb la pèrdua de temps pertinent. 
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Eliminar esdeveniment 

Actors 
Usuari Periodista/Gestor/Administrador 

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari selecciona l’esdeveniment a eliminar. 
2. El sistema sol·licita confirmació per a l’eliminació a través d’una finestra amb diàleg. 
3. L’usuari confirma l’eliminació. 
4. El sistema elimina l’esdeveniment i la imatge associada a aquest (si es que n’hi ha). 

Extensions 

2a. L’usuari no confirma l’eliminació. 
 2a1. El sistema tanca el diàleg, no elimina l’esdeveniment i es torna al punt 1 del cas 
d’ús. 
  

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 3 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
L’usuari ha de poder eliminar esdeveniments degut a la seva anul·lació o qualsevol altre 
imprevist. 
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Ll istar esdeveniments 

Actors 
Usuari Periodista/Gestor/Administrador 

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. El sistema mostra a l’usuari tots els esdeveniments emmagatzemats ordenats per la 
data d’aquests. 

Extensions 

- 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 1 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
s’han de poder visualitzar tots els esdeveniments programats, i ordenats per ordre temporal 
per ajudar a l’usuari. 
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Cercar/Filtrar esdeveniments 

Actors 
Usuari Periodista/Gestor/Administrador 

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari introdueix una cadena de text a cercar en els títols de tots els 
esdeveniments. 

2. El sistema mostra tots esdeveniments coincidents a través del cas d’ús Llistar 
Esdeveniments. 

Extensions 

- 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 3 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 4 

Justificació 
A mida que es vagin creant esdeveniments, pot resultar difícil localitzar-ne algun de concret 
per editar-lo o eliminar-lo. Poder cercar un esdeveniment facilita l’experiència a l’usuari. 
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Afegir/Modificar Imatge Esdeveniment 

Actors 
Usuari Periodista/Administrador/Gestor    

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari selecciona l’arxiu local corresponent a la imatge. 
2. El sistema emmagatzema la imatge i mostra a l’usuari l’opció de fer el retallat. 
3. L’usuari selecciona l’àrea a retallar i envia la selecció al servidor. 
4. El sistema efectua el retallat i dirigeix a l’usuari al cas d’ús Llistar Esdeveniments. 

Extensions 

1a. L’usuari ja havia pujat una imatge i tan sols la vol tornar a retallar. 
 1a1. El cas d’ús seguiria al punt 3. 

2a. La imatge enviada no és vàlida o no s’ha seleccionat cap fitxer. 
 2a1. El sistema informa a l’usuari del problema. 
 2a2. El cas d’ús torna al punt 1. 
 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 2 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
Aquesta operació és en realitat, dues operacions, però per qüestions d’usabilitat es va 
decidir ajuntar les funcionalitats. De tal manera que l’usuari pot tan sols retallar, o pujar una 
imatge nova per a l’àlbum i fer-ne el posterior retallat. 
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Publicar/Despublicar Esdeveniment 

Actors 
Usuari Periodista/Administrador/Gestor    

Precondició 
L’usuari està loguejat.  

Curs típic d’esdeveniments 

1. El sistema mostra a l’usuari l’estat de l’esdeveniment. 
2. L’usuari clica sobre l’estat per tal de canviar-lo. 

Extensions 

- 
 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 2 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
L’usuari pot començar a editar un esdeveniment però aquest pot no estar finalitzat 
immediatament. Es dona la possibilitat a l’usuari d’editar les vegades necessàries 
l’esdeveniment fins que es trobi llest per publicar-lo. Quan es crea un esdeveniment, aquest 
per defecte es troba en estat “no publicat”. 
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5.2 Notícies 

Crear notícia 

Actors 
Usuari Periodista/Gestor/Administrador 

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari crear la notícia amb el formulari i l’envia al servidor. 
2. El sistema confirma a l’usuari que s’ha creat la notícia però aquesta es troba 

inicialment en estat “no publicada”. 
3. Si l’usuari ha pujat una imatge al formulari, el sistema el redirigeix al cas d’ús 

afegir/retallar imatge a notícia. 

Extensions 

1a. Les dades introduïdes no són correctes o falten camps per introduir. 
 1a1. El sistema informa sobre els camps incorrectes 
 1a2. El cas d’ús segueix a partir del punt 1 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 1 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
L’usuari ha de poder crear notícies sobre les activitats i actualitat de l’artista o grup musical.  
A més ha de poder associar-hi fàcilment una imatge per a la seva presentació. 
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Editar notícia 

Actors 
Usuari Periodista/Gestor/Administrador 

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari modifica les dades de la notícia i ho envia al servidor 
2. El sistema confirma a l’usuari que s’ha modificat la notícia. 

Extensions 

1a. Les dades introduïdes no són correctes o falten camps per introduir. 
 1a1. El sistema informa sobre els camps incorrectes 
 1a2. El cas d’ús segueix a partir del punt 1 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 3 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
L’usuari ha de poder editar les notícies degut a canvis en aquestes durant el temps. D’altra 
manera s’hauria d’eliminar i crear-ne una de nova amb la pèrdua de temps pertinent. 
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Eliminar notícia 

Actors 
Usuari Periodista/Gestor/Administrador 

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari selecciona la notícia a eliminar. 
2. El sistema sol·licita confirmació per a l’eliminació a través d’una finestra amb diàleg. 
3. L’usuari confirma l’eliminació. 
4. El sistema elimina la notícia i la imatge associada a aquest (si es que n’hi ha). 

Extensions 

2a. L’usuari no confirma l’eliminació. 
 2a1. El sistema tanca el diàleg, no elimina la notícia i es torna al punt 1 del cas d’ús. 
  

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
L’usuari ha de poder eliminar notícies degut a la seva anul·lació o qualsevol altre imprevist o 
error. 
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Ll istar notícies 

Actors 
Usuari Periodista/Gestor/Administrador 

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. El sistema mostra a l’usuari totes les notícies emmagatzemades ordenades per la 
data de publicació. 

Extensions 

- 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 1 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
Un usuari pot voler visualitzar totes les notícies. A més aquestes han d’estar ordenades per 
la data de publicació per ajudar a l’usuari a localitzar-ne alguna en concret. 
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Cercar/Filtrar notícies 

Actors 
Usuari Periodista/Gestor/Administrador 

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari introdueix una cadena de text a cercar en els títols de totes les notícies. 
2. El sistema mostra totes les notícies que contenen la cadena de text en el títol a través 

del cas d’ús Llistar Esdeveniments. 

Extensions 

- 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 3 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 4 

Justificació 
A mida que es vagin creant notícies, pot resultar difícil localitzar-ne alguna en concret per 
editar-la o eliminar-la. Poder cercar una notícia facilita l’experiència a l’usuari. 
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Afegir/Modificar Imatge a Notícia 

Actors 
Usuari Periodista/Administrador/Gestor    

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari selecciona l’arxiu local corresponent a la imatge. 
2. El sistema emmagatzema la imatge i mostra a l’usuari l’opció de fer el retallat. 
3. L’usuari selecciona l’àrea a retallar i envia la selecció al servidor. 
4. El sistema efectua el retallat i dirigeix a l’usuari al cas d’ús Llistar Notícies. 

Extensions 

1a. L’usuari ja havia pujat una imatge i tan sols la vol tornar a retallar. 
 1a1. El cas d’ús seguiria al punt 3. 

2a. La imatge enviada no és vàlida o no s’ha seleccionat cap fitxer. 
 2a1. El sistema informa a l’usuari del problema. 
 2a2. El cas d’ús torna al punt 1. 
 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 2 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
Anàlogament als esdeveniments, l’usuari pot requerir substituir la imatge o modificar el 
retallat .  
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Publicar/Despublicar Notícia 

Actors 
Usuari Periodista/Administrador/Gestor    

Precondició 
L’usuari està loguejat.  

Curs típic d’esdeveniments 

1. El sistema mostra a l’usuari l’estat de la notícia. 
2. L’usuari clica sobre l’estat per tal canviar-lo. 

Extensions 

- 
 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 2 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
Anàlogament als esdeveniments, l’usuari pot començar a editar una notícia però aquesta pot 
no estar finalitzada immediatament. Es dona la possibilitat a l’usuari d’editar les vegades 
necessàries la notícia fins que es trobi llesta per ser publicada. Quan es crea una notícia, 
aquesta per defecte es troba en estat “no publicat”. 
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5.3 Usuaris 

Crear Usuari 

Actors 
Usuari Administrador 

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’administrador introdueix les dades del nou usuari a crear. 
2. El sistema crea l’usuari i mostra la confirmació a l’administrador. 

Extensions 

1a. Les dades introduïdes no són correctes o falten camps per introduir. 
 1a1. El sistema informa sobre els camps incorrectes 
 1a2. El cas d’ús segueix a partir del punt 1 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 1 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
La correcció de les dades per part del sistema s’ha pensat d’una manera específica per a 
aquest cas d’ús. La contrasenya de l’usuari ha de constar mínim de 6 caràcters i hi ha un 
camp de repetició per assegurar-se que s’ha introduït correctament. El camp d’adreça e-mail 
es verifica que compleix el format correcte (nom@domini). 
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Editar Usuari 

Actors 
Usuari Administrador 

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’administrador introdueix les dades a modificar de l’usuari seleccionat. 
2. El sistema emmagatzema les modificacions i confirma a l’usuari. 

Extensions 

1a. Les dades introduïdes no són correctes o falten camps per introduir. 
 1a1. El sistema informa sobre els camps incorrectes 
 1a2. El cas d’ús segueix a partir del punt 1 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 1 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
L’administrador ha de poder canviar els privilegis d’un usuari. O en algun cas li ha de canviar 
la contrasenya perquè l’usuari se l’ha oblidat. Per a la resta de canvis en les dades, ho ha de 
poder fer el mateix usuari amb el cas d’ús Modificar Dades Personals. 
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Eliminar Usuari 

Actors 
Usuari Administrador 

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’administrador selecciona l’usuari a eliminar. 
2. El sistema sol·licita una confirmació a través d’una finestra tipus popup. 
3. L’usuari confirma l’eliminació. 
4. El sistema elimina l’usuari i ho confirma per pantalla a l’administrador. 

Extensions 

2a. L’administrador no confirma l’acció. 
 2a1. Es tornen a llistar els usuaris i acaba el cas d’ús. 

  

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 1 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
Un usuari pot deixar de treballar per al grup/artista musical i per tan cal donar-lo de baixa 
per a privar-li l’accés al gestor. 
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Ll istar Usuaris 

Actors 
Usuari Administrador 

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. El sistema mostra a l’administrador els usuaris creats en el sistema. 

Extensions 

- 

  

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 3 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
L’administrador necessitarà visualitzar tots els usuaris creats. 
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Modificar dades personals  

Actors 
Usuari Periodista/Gestor/Administrador  

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. El sistema mostra a l’usuari les seves dades actuals. 
2. L’usuari canvia les dades que desitgi i les envia al servidor. 
3. El sistema desa els canvis. 

Extensions 

2a.Les dades són incorrectes o falten camps per introduir. 
 2a1. El sistema informa sobre els camps incorrectes. 
 2a2. El cas d’ús segueix a partir del punt 2 

  

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
Qualsevol usuari del gestor pot requerir modificar les seves dades personals, així com un 
possible canvi de direcció de correu electrònic o la seva contrasenya. 
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5.4 Àlbums 

Llistar Àlbums 

Actors 
Usuari Administrador/Gestor 

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. El sistema mostra a l’administrador els àlbums creats en el sistema. 

Extensions 

- 

  

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 1 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
L’usuari ha de poder visualitzar els àlbums creats en el sistema. 
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Crear Àlbum 

Actors 
Usuari Administrador/Gestor    

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari introdueix les dades del nou àlbum a crear i ho envia al servidor. 
2. El sistema crea l’àlbum i ho confirma al servidor. 
3. El sistema redirecciona l’usuari al cas d’ús Llistar Àlbums. 

Extensions 

1a. Les dades introduïdes no són correctes o falten camps per introduir. 
 1a1. El sistema informa sobre els camps incorrectes 
 1a2. El cas d’ús segueix a partir del punt 1 

3a. Si l’usuari ha pujat una imatge de l’àlbum, el sistema el redirecciona al cas d’ús 
Afegir/Retallar Imatge Àlbum. 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 1 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
La correcció de les dades consisteix en examinar si tots els camps necessaris són complerts. 
També es revisa que el fitxer seleccionat pertanyent a la imatge sigui correcte i que la pujada 
al servidor no hagi produït cap error. Per últim, un cop creat un àlbum aquest es fixa en estat 
“no publicat”primerament perquè entenem que faltarà afegir cançons i revisar les dades. 
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Eliminar Àlbum 

Actors 
Usuari Administrador/Gestor    

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari selecciona l’àlbum a eliminar. 
2. El sistema demana confirmació a través d’una finestra. 
3. L’usuari confirma i el sistema elimina l’àlbum. 

Extensions 

2a. L’usuari no confirma el procés. 
 2a1. El sistema cancel·la l’operació i es torna al cas d’ús Llistar Àlbums. 
 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 2 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
La operació d’eliminar un àlbum implica, a més, l’eliminació de totes les cançons associades 
a aquest (i els seus arxius mp3 corresponents) així com l’eliminació del fitxer corresponent a 
la imatge. 
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Afegir/Modificar Imatge Àlbum 

Actors 
Usuari Administrador/Gestor    

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

5. L’usuari selecciona l’arxiu local corresponent a la imatge. 
6. El sistema emmagatzema la imatge i mostra a l’usuari l’opció de fer el retallat. 
7. L’usuari selecciona l’àrea a retallar i envia la selecció al servidor. 
8. El sistema efectua el retallat i dirigeix a l’usuari al cas d’ús Llistar Àlbums. 

Extensions 

1a. L’usuari ja havia pujat una imatge i tan sols la vol tornar a retallar. 
 1a1. El cas d’ús seguiria al punt 3. 

2a. La imatge enviada no és vàlida o no s’ha seleccionat cap fitxer. 
 2a1. El sistema informa a l’usuari del problema. 
 2a2. El cas d’ús torna al punt 1. 
 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 2 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
Aquesta operació és en realitat, dues operacions, però per qüestions d’usabilitat es va 
decidir ajuntar les funcionalitats. De tal manera que l’usuari pot tan sols retallar, o pujar una 
imatge nova per a l’àlbum. 
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Editar Àlbum 

Actors 
Usuari Administrador/Gestor    

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. El sistema presenta a l’usuari les dades actuals de l’àlbum en un formulari. 
2. L’usuari modifica la informació i l’envia al servidor. 
3. El sistema confirma els canvis. 

Extensions 

2a. Les dades introduïdes per l’usuari no són vàlides. 
 2a1. El sistema indica a l’usuari les dades incorrectes. 
 2a1. El cas d’ús tornaria al punt 1. 
 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 2 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
El manteniment dels àlbums pot comportar haver de canviar els textos descriptius d’aquest. 
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Afegir/Pujar cançó a àlbum 

Actors 
Usuari Administrador/Gestor    

Precondició 
L’usuari està loguejat. 
El fitxer d’àudio corresponent a la cançó ha de ser definitiu. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari introdueix el nom de la cançó i selecciona el fitxer que correspon a la cançó 
en format mp3. 

2. El sistema valida les dades i inicia la conversió del fitxer d’àudio en segon pla. 
3. El sistema confirma la creació de la cançó i informa a l ‘usuari que el fitxer s’està 

processant. 

Extensions 

2a. Les dades introduïdes per l’usuari no són vàlides. 
 2a1. El sistema indica a l’usuari les dades incorrectes. 
 2a2. El cas d’ús tornaria al punt 1. 
 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 2 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
Degut a que un client avançat podria descarregar-se els fitxers mp3 es va considerar 
implementar una conversió del fitxer d’àudio per baixar-li la qualitat. Cal mencionar que és 
recomanable que quan es pugin cançons, aquestes no es trobin senceres. És responsabilitat 
de l’ususari gestor i de l’artista doncs, d’editar el fitxer d’àudio. 
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Ll istar Cançons d’àlbum 

Actors 
Usuari Administrador/Gestor 

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. El sistema mostra a l’administrador les cançons pertanyents a un àlbum així com les 
operacions a poder efectuar en cadascuna d’elles. 

Extensions 

- 

  

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 1 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
L’usuari ha de poder visualitzar les cançons pertanyents a un àlbum així com les opcions 
disponibles per a la seva gestió. 
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Eliminar cançó d’àlbum 

Actors 
Usuari Administrador/Gestor    

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari selecciona la cançó a eliminar. 
2. El sistema demana confirmació a través d’una finestra emergent. 
3. L’usuari confirma i el sistema elimina la cançó. 

Extensions 

2a. L’usuari no confirma el procés. 
 2a1. El sistema cancel·la l’operació i es torna al cas d’ús Llistar cançons. 
 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 2 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
Aquesta operació implica, a més, l’eliminació del fitxer mp3 associat a la cançó en el 
servidor. 
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Ascendir cançó 

Actors 
Usuari Administrador/Gestor    

Precondició 
L’usuari està loguejat. La primera o única cançó d’un àlbum no permet aquesta operació. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari indica al sistema quina cançó desitja ascendir en l’ordre. 
2. El sistema  actualitza l’ordre i es torna al cas d’ús Llistar Cançons d’Àlbum. 

Extensions 

- 
 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 2 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
Encara que es creïn les cançons en l’ordre desitjat, sempre ens podrem trobar que s’han 
d’afegir noves cançons posteriorment i sempre requerirem poder escollir l’ordre d’aparició 
d’aquestes en la part pública. 
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Descendir cançó 

Actors 
Usuari Administrador/Gestor    

Precondició 
L’usuari està loguejat. L’última o única cançó d’un àlbum no permet aquesta operació. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari indica al sistema quina cançó desitja descendir en l’ordre. 
2. El sistema  actualitza l’ordre i es torna al cas d’ús Llistar Cançons d’Àlbum. 

Extensions 

- 
 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 2 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
Encara que es creïn les cançons en l’ordre desitjat, sempre ens podrem trobar que s’han 
d’afegir noves cançons posteriorment i sempre requerirem poder escollir l’ordre d’aparició 
d’aquestes en la part pública. 
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Publicar/Despublicar Cançó 

Actors 
Usuari Administrador/Gestor    

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

3. El sistema mostra a l’usuari l’estat de la cançó. 
4. L’usuari clica sobre l’estat per tal canviar-lo. 

Extensions 

- 
 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 2 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
L’usuari gestor pot tenir interès en no mostrar una cançó durant un temps determinat. 
Aquest cas d’ús ho permet sense necessitat d’eliminar la cançó físicament. 
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5.5 Configuració 

Configuració general 

Actors 
Usuari Administrador    

Precondició 
L’usuari està loguejat. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. El sistema mostra a l’usuari les dades generals de configuració de l’aplicació. 
2. L’usuari modifica les que considera necessàries. 
3. El sistema desa els canvis i ho confirma a l’usuari. 

Extensions 

3a. Les dades introduïdes per l’usuari no són vàlides. 
 3a1. El sistema indica a l’usuari les dades incorrectes. 
 3a2. El cas d’ús torna al punt 1. 
 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 2 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
S’ha fet un especial esforç en permetre que el gestor pugui ser usat per diferents artistes. És 
per això que hi ha uns paràmetres de configuració per tal de poder fixar el comportament i 
personalització de l’aplicació. Aquesta operació permet fer els canvis oportuns segons les 
necessitats. 
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Connexió al Twitter 

Actors 
Usuari Administrador    

Precondició 
L’usuari està loguejat. 
La nostra aplicació ha estat registrada a  Twitter per tenir autorització fer ús de la seva API. 
L’artista o grup musical té un compte Twitter. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. El sistema redirigeix a l’usuari administrador a Twitter perquè aquest confirmi 
l’autorització de que el nostre gestor pot usar el compte Twitter del nostre artista. 

2. L’usuari administrador autoritza l’accés. 
3. Twitter redirigeix a l’usuari administrador a una pantalla de confirmació del gestor. 

Extensions 

2a. L’administrador denega l’accés. 
 2a1. Twitter pregunta a l’usuari si tornar a la pàgina d’inici de l’aplicació o romandre 
          al Twitter.  
 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 2 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
Per a que una aplicació faci ús d’un compte Twitter a través de la seva API cal que el 
propietari del compte dongui autorització. L’usuari ha d’estar loguejat amb el compte 
Twitter que vol publicar totes les novetats o en cas contrari serà el mateix Twitter que 
l’obligarà a fer-ho. 
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Desconnexió al Twitter 

Actors 
Usuari Administrador    

Precondició 
L’usuari està loguejat. 
La nostra aplicació ha estat registrada a Twitter per tenir autorització fer ús de la seva API. 
L’artista o grup musical té un compte Twitter. 
L’artista o grup musical ja havia autoritzat anteriorment a fer ús del seu compte al gestor. 

Curs típic d’esdeveniments 

1. L’usuari envia la petició al Twitter de desautoritzar l’ús del gestor en el seu compte. 
2. El sistema elimina les claus d’autorització i envia la petició a Twitter. 
3. El sistema comunica que el propietari del compte ha desautoritzat l’ús del gestor a 

través d’aquesta. 

Extensions 

-  
 

 
Satisfacció de l’usuari (sobre 5): 2 
Insatisfacció de l’usuari (sobre 5): 5 

Justificació 
L’usuari ha de poder revocar en qualsevol moment l’ús del seu compte Twitter en l’aplicació. 
Tan per cancel·lar la generació de Tweets com per canviar de compte. 
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6 Arquitectura 

L’aplicació segueix l’arquitectura típica d’un 
servei web.  

Els usuaris accedeixen al servei usant un 
dispositiu amb accés a Internet a través 
d’una navegador web. 

El servidor accepta la petició i retorna la 
informació al client. 

En aquest diagrama figura que el servidor 
on es troba el SGBD és físicament 
independent. També es podria donar que el 
SGBD es trobés en la mateixa màquina que 
exerceix de servidor web. 

L’entorn actual de producció consisteix en una màquina amb un Linux CENTOS v5.6 i686 com 
a sistema operatiu i Apache2 com a servidor web. El servidor de BBDD és un MySQL i es 
troba a la mateixa màquina Linux. 

Aquest és un diagrama simple. Suposem però que adaptem el gestor a un important artista 
el qual obté cada dia un gran volum de visites. En aquest cas ens hauríem de plantejar 
modificar l’arquitectura i afegir servidors web addicionals. Òbviament això comportaria 
l’entrada d’un control de balanceig de càrrega en l’arquitectura. 
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7 Tecnologies 

A continuació es presenten les tecnologies usades/implicades. 

7.1 Sistema Operatiu/servidor web 

CentOS (http://www.centos.org/) 
Aquesta distribució de Linux és un clon de la distribució de 
pagament Red Hat. A diferència d’aquesta, la seva llicència és  
gratuïta  i és força extens el seu ús en servidors web degut a 
la seva configuració.  

 

 

Apache Server (http://www.apache.org/) 
Apache és el servidor web més usat avui en dia i el seu ús és 
gratuït ja que es troba sota la denominació software open 
source. I no per ser gratuït és un servidor incomplet i poc 
potent, més aviat tot el contrari doncs existeix una gran 
comunitat darrera d’aquest producte mantenint-lo i 
millorant-lo. A més aquest servidor s’adapta perfectament al 
llenguatge PHP i incorpora tots els mòduls necessaris per a la 

nostra implementació (mòdul rewrite, mysql). 

7.2 Servidor de Base de Dades 

 
MySQL Server (Apache Server (http://www.apache.org/) 
Aquest popular Sistema Gestor de Base de Dades (SGBD) d’ús 
gratuït assolirà perfectament les nostres necessitats. Aquest 
producte ha estat molt evolucionat i tot i que al principi els 
temps de resposta eren encara lents ara ens trobem amb un 
SGBD molt competitiu i que satisfà prou bé les necessitats 

d’aplicacions web. 

 

http://www.centos.org/
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/
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7.3 Tecnologies/llenguatges web 

 

PHP language (http://www.php.net/) 
Un dels llenguatges web més usats avui en dia. Potent i 
orientat a objectes (OO). L’ús és obligat ja que el framework 
CakePHP està implementat en PHP. Per tan, la decisió d’usar 
aquesta tecnologia estava directament relacionada amb la 
decisió sobre quin framework usar. 

 

 

CakePHP Framework (http://cakephp.org/) 
Després d’analitzar diferents frameworks per aplicacions web es 
va pensar que aquest era un dels més intuïtius i amb més 
suport per part de programador i comunitat per solucionar 
qualsevol eventualitat. CakePHP disposa de varis grups a Google 
Groups, una pàgina oficial per a resoldre dubtes i fins i tot un 
canal IRC on es poden intercanviar coneixements o consultes. 

 

JQuery Framework (http://jquery.com/) 
Framework sobre el llenguatge Javascript que permet una 
agilitat i una potència força superior que no utilitzant aquest 
“nativament”. Altres força populars són prototype o mootols. Es 
va escollir aquest per la seva experiència en projectes realitzats 
anteriorment i per l’elevat nombre de plugins que existeixen. 

 

 
AJAX  
Tecnologia que permet intercanviar dades amb el servidor web 
sense necessitat que el client recarregui la pàgina. Usat per a 
formularis i lectura ràpida de notícies. 

 

 

http://www.php.net/
http://cakephp.org/
http://jquery.com/
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Facebox Plugin (http://defunkt.io/facebox/) 
Plugin que permet presentar informació en un tipus de finestra 
popup amb un estil força atractiu. Usat per presentar notícies a la 
portada de la part pública. 
 

 

 

JPlayer Plugin (http://www.jplayer.org/) 
Plugin per a la reproducció d’àudio i vídeo elaborat en base al 
framework Javascript JQuery. Usa HTML5 per a navegadors que el 
suporten o la tecnologia FLASH en cas contrari. 
Una de les principals avantatges és la seva total customització en 
disseny i comportament. 

 
RSS  (http://www.rssboard.org) 
Ús d’aquest popular protocol per intregrar qualsevol blog que 
serveixi notícies en format RSS al gestor. Permet per exemple, 
mostrar els últims posts creats per l’artista a la web. 

 

 

7.4 API’s 

Twitter API  (http://apiwiki.twitter.com) 
Ús d’aquesta API per tal de poder publicar esdeveniments i 
notícies des del gestor.  

 

 

 

 

http://defunkt.io/facebox/
http://www.jplayer.org/
http://www.rssboard.org/
http://apiwiki.twitter.com/
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Ow.ly API  (http://ow.ly) 
API relacionada amb la implementació de publicació de Tweets. És 
usada per escurçar el link d’una notícia/esdeveniment. 

 

 

 

7.5 Altres 

Lame MP3 Encoder  (http://lame.sourceforge.net/) 
Potent convertidor MP3 per a fitxers d’àudio. Existent tan per a 
Windows com per Linux. Usat per rebaixar el bitrate dels fitxers 
d’àudio ja que aquests seran accessibles públicament. Es va 
decidir usar aquest per la seva senzillesa i perquè permet 
executar-lo a través  de comandes de sistema. 

  

http://ow.ly/
http://lame.sourceforge.net/
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8 Arquitectura de l’aplicació / Framework CakePHP 

8.1 Arquitectura 

8.1.1 Introducció 

CakePHP és un framework PHP orientat a aplicacions web. 
Està basat en els patrons Model Vista Controlador (MVC) i 
Mapeig Objecte-Relacional (ORM). El seu propòsit és 
proporcionar als programadors web una eina potent per 
construir aplicacions web de manera ràpida, eficaç i segura. 

CakePHP neix el 2005 seguint els principis del framework Ruby 
on Rails, el qual ja estava guanyant popularitat i es va ramificar 
en varis subprojectes. Es troba sota la llicència MIT (creada pel 

Massachusetts Institute of Technology) la qual otorga drets de codi lliure i modificable per 
qualsevol individu. 

La versió actual estable és la 1.3.8 i aquest projecte s’ha construït sobre la versió 1.3.2 doncs 
aquest es va començar a desenvolupar al juny del 2010. Tot i això, es podria actualitzar a la 
versió 1.3.8 copiant els arxius del nucli (carpeta /cake). Existeix una versió 2.0 que encara es 
troba en fase de desenvolupament. 

6.1.2 Patró MVC 

Aquest patró és força popular i un dels més usats en l’enginyeria del software. Tot i que és 
anterior a l’aparició de les aplicacions web s’adapta força bé a aquestes i la majoria dels 
frameworks treballen sobre aquest patró amb petites variants. 

La filosofia principal del patró és separar les dades i les vistes, concedint una independència 
on els canvis d’una capa no interfereixin en l’altra. La gestió entre les dades i el que es 
mostrarà a l’usuari (vistes) és dut a terme per la capa de domini (controladors). 

Els controladors són precisament els 
que maneguen tota la lògica de 
l’aplicació. Són els encarregats de 
demanar dades als models i enviar-les 
a les vistes, així com interpretar les 
dades enviades per l’usuari i gestionar-
les. 
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8.2 Flux d’una petició en Cake 

En el següent diagrama (documentació CakePHP) es pot observar el curs que s’efectua en 
una demanda típica per part d’un client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El client sol·licita un determinat servei al sistema i és atès pel “Dispatcher” que 
transforma les dades d’entrada. 

2. Routes analitza l’URI sol·licitat i el control és passat al controlador. 
3. Abans d’executar el controlador específic s’executen les funcions del controlador pare, 

l’AppController. 
4. Des del controlador s’efectua la lògica del cas d’ús,participant-hi els models i els 

components propis del controlador. 

7.   Des del controlador es fixen les dades necessàries per a la vista. 

8.  La vista genera el codi Html amb l’ajuda dels Helpers i incloent els elements necessaris i 
ho envia al navegador del client. 

Aquesta és una descripció molt resumida del flux. Cal parar especial atenció en l’etapa de 
Routes (rutes). 
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Routes (routes.php) 

Cake s’organitza en executar accions pertanyents a controladors. Això és indicat per l’URI 
que sol·licita el client. La transcripció és: 

http://elmeudomini.com/controlador/acció 

Un exemple en el nostre portal seria: 

http://www.manuguix.com/agenda/event/Concert-de-Manu-Guix/65 

 controlador  => agenda 
 acció  => event 
 idEvent =>  65 

 I per qüestions d’indexació en els buscadors (SEO) s’ha afegit el paràmetre: 
 slug  => Concert-de-Manu-Guix 
  

Cal esmentar que com el nostre site és multi idioma, aquest també apareix en el URI per 
millorar l’ indexació en els buscadors. Per tant, els nostres URI’s sempre seguiran el següent 
patró: 

http://elmeudomini.com/idioma/controlador/acció/params 

Tota aquesta personalització s’aconsegueix a través del fitxer routes.php. Aquí definim la 
conversió entre l’URI  que ens sol·licita el client i l’acció a executar pel sistema. En el cas 
anterior, la conversió indicada seria la següent: 

 

/*** /app/config/routes.php ***/ 

Router::connect('/:language/agenda/event/:slug/:id', 

 array('controller' => 'agenda', 'action' => 'event'), 

 array('pass' => array( 'slug','id' ),'id' => '[0-9]+') 

); 

  

http://elmeudomini.com/controlador/acció
http://www.manuguix.com/agenda/event/Concert-de-Manu-Guix/65
http://elmeudomini.com/idioma/controlador/acció
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Un altre exemple significatiu és el següent: 

/*** /app/config/routes.php ***/ 

Router::connect('/',  

 array('controller' => 'inici', 'action' => 'index'), 

 array('persist' => array('language')) 

); 

Aquí estem indicant al Cake que quan l’usuari accedeixi per primer cop a la pàgina el sistema 
executi l’acció Index del controlador Inici. 

 

8.3 Directoris 

A continuació es mostra l’arbre de directoris de CakePHP on es pot identificar fàcilment l’ús 
del patró MVC comentat anteriorment. 

/manuguix 

/config   //Arxius de configuració 
 
/controllers   //Controladors 
 
/libs    //Llibreries opcionals 
 
/locale   //Arxius d’idioma 
 
/models   //Models representatius de les dades  
 
/plugins   //Mòduls per a l’aplicació principal 
 
/tests    //Arxius de test 
 
/tmp    //Fitxers temporals usats en l’execució 
 
/vendors   //Classes i scripts 
 
/views   //Arxiu de renderització de vistes (.ctp) 
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/webroot   //CSS, imatges, arxius Javascript, ... 
 
app_controller.php // “Override” del controlador pare 
 
app_model.php  // “Override” del model pare 
 
index.php 

 

8.4 Models 

 
Cada fitxer php que es troba en la carpeta “models” sol representar una taula a la base de 
dades tot i que en alguns casos puntuals podem crear un model per a que ens representi un 
tipus d’objecte sense que estigui vinculat a una taula. Gràcies a la convenció de noms, 
CakePHP buscarà automàticament a la BBDD una taula corresponent amb aquest nom i la 
vincularà.  Un exemple de declaració seria el següent: 

class User extends AppModel { 
 
     var $name = 'User';  
 var $belongsTo = array ( 
      'Group' => array( 
       'className' => 'Group', 
       'foreignKey' => 'group_id', 
       'conditions' => '', 
       'fields' => '', 
       'order' => ''   
     
      ) 
     ); 
 var $actsAs = array('Acl' => array('type' => 'requester')); 
 

 // ... 

} 
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Amb aquesta declaració Cake cercarà automàticament a la BBDD una taula anomenada 
“users” i la vincularà directament amb aquest model. En aquest exemple veiem com estem, 
a més, relacionant un usuari al model grup amb la variable $belongsTo. La variable 
$actsAs és descrita en el punt de comportaments però per ara direm que li estem indicant 
al Cake que volem que aquest model es comporti com a ‘Acl’. 

Callbacks 

La classe AppModel té declarades una sèries de funcions (callbacks) que permeten controlar 
tota la lògica associada a la gestió de les dades. En qualsevol model es poden redefinir 
(override) i usar-les segons les nostres necessitats. Les funcions són: 

beforeFind(mixed $queryData) 

afterFind(array $results, bool $primary) 

beforeValidate() 

beforeSave() 

afterSave(boolean $created) 

beforeDelete(boolean $cascade) 

afterDelete() 

onError() 

Referint-nos a un exemple del manual de Cake, imaginem que desitgem eliminar una 
categoria de productes, però abans ens volem assegurar que no hi ha productes vinculats a 
aquesta: 

function beforeDelete(){ 

    $count = $this->Product->find("count", array( 

    "conditions" => array("product_category_id" => $this->id) 

    )); 

    if ($count == 0) { 

        return true; 

    } else { 

        return false; 

    } 

} 

En aquest cas, Cake consideraria true per procedir amb l’eliminació o false en cas contrari. 

En el projecte, s’ha fet un esforç per intentar aprofitar al màxim aquestes callbacks ja que es 
considera que són molt potents i eleven la consistència de les dades de manera significativa. 
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Per exemple, quan s’elimina un element que correspon a un model que està vinculat algun 
tipus d’arxiu, com podria ser una cançó, cal òbviament eliminar l’arxiu mp3. Això es pot 
solucionar amb la callback exemplificada abans 

function beforeDelete ($options) {   

 $song = $this->read(); 

 if($song['Song']['mp3']) 

  unlink('files/mp3/'.$song['Song']['mp3']); 

 return true; 

 } 

Es podria pensar que és exactament el mateix implementar aquest codi en el model que en 
l’acció del controlador, però en el cas de les cançons no és així, perquè aquestes pertanyen a 
un model tipus àlbum. En el cas que eliminem un àlbum caldrà eliminar totes les cançons 
pertanyents a aquest i amb el codi exposat anteriorment ja ens podem oblidar d’haver de 
comprovar per a cada cançó si cal eliminar l’arxiu o no. 

Comportaments o “Behaviors” 

Podem assignar comportaments als models, és a dir, que aquests adoptin funcions 
addicionals. Generalment un comportament conté les funcions abans descrites però molts 
cops aquestes es poden extrapolar per a varis models , i és aleshores  quan creem un 
comportament. Un senzill exemple que es va aplicar en el projecte va ser el format de les 
dates. El sistema gestor MySQL les gestiona amb el format “yyyy-mm-dd”. Nosaltres no 
usem aquest format i per estalviar-nos el fet d’estar convertint dates en els controladors i 
tota la molèstia que implica es va aplicar un comportament als models “agenda” i “noticie”: 

class Agenda extends AppModel { 

  

     var $name = 'Agenda'; 

var $actsAs = array('DateFormatter'); 

 // ... 

} 
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Els comportaments s ‘ubiquen al directori /app/models/behaviors. La definició seria: 

/*** /app/models/behaviors/date_formatter.php ***/ 

 

class DateFormatterBehavior extends ModelBehavior {  

 

 // ... 

 

 function beforeValidate($model) { 

$model->data = $this->_changeDate($model->data, 1); 

//d’interfície a BBDD 

        return true; 

    } 

   

    function afterFind(&$model, $results){ 

  $results = $this->_changeDate($results,2); 

  //de BBDDD a interfície   

  return $results; 

 } 

} 

Veiem com Cake automàticament  farà la conversió i no ens haurem de preocupar d’aquest 
aspecte en cap moment. Aquest cas és un comportament propi, però Cake ja en disposa 
d’alguns com ara el “tree behavior” que és usat, entre d’altres, per implementar el 
component “ACL” (llistes d’accés). 

Podríem concloure que els comportaments ens permeten afegir tota la lògica que desitgem 
aplicar als models i que pot ser extrapolada. La lògica particular per a un model es pot 
implementar en el mateix fitxer PHP del model.  

Validació de dades 

L’equip de Cake es centra força en facilitar i estalviar esforços en la repetició de tasques 
típiques en el desenvolupament de software web. Una d’aquestes és la validació de dades, la 
majoria de vegades provinents de formularis. Comptem amb un sistema de validació de 
dades força complet. 

Per validar dades, tan quan afegim o modifiquem registres, comptem amb la variable de 
model $validate la qual permet definir unes regles per defecte o customitzades per 
validacions més complexes. Usarem l’exemple del model user  ja que és dels més complexos. 
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class User extends AppModel { 

 var $name = 'User'; 

 

 // ... 

 var $validate = array( 

  'username' => array( 

   'notEmpty' => array ( 

    'rule' => 'notEmpty', 

    'message' => 'Camp obligatori' 

    ), 

   'unique' => array ( 

   'rule' => 'isUnique', 

   'message' => 'Aquest usuari ja existeix’ 

   ) 

   ), 

   'mail' => array ( 

               'rule' => 'email', 

   'message' => 'Mail invàlid' 

   ), 

   'new_password' => array( 

    'notEmpty' => array ( 

    'rule' => array('minLength',6), 

    'message' => 'Mínim 6 caràcters'   

      ), 

   'equal' => array (       

    'rule' => 'equalPass', 

   'message' => 'Els passwords no coincideixen' 

     ) 

    ), 

   'name' => array('rule' => 'notEmpty', 'message' => 'Camp 

obligatori'), 

   'lastname' => array('rule' => 'notEmpty', 'message' => 

'Camp obligatori')    

 );  

  

 function equalPass($data){ 

  return $data['new_password'] == $this-

>data['User']['new_password2']; 

    } 
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Tal com es pot observar en l’exemple, a través de la variabe $validate definim el tipus de 
validació per a cada camp. La majoria dels camps se’ls aplica validacions estàndard del Cake, 
però per exemple, en el cas del password necessitem assegurar-nos que el camp de repetició 
concorda amb el principal. En casos com aquest es poden definir les funcions pròpies de 
validació com és el cas de la funció trivial equalPass(). 

 

8.5 Controladors 

De manera anàloga als models, els controladors disposen de callbacks que sempre són 
executades dins del flux si són declarades. Aquestes són: 

//Execució just abans de qualsevol acció del controlador 

beforeFilter() 

// Execució posterior a la lògica de controladors però abans de // 

renderitzar la vista 

beforeRender() 

// Execució posterior a la lògica de controladors i renderització 

afterFilter() 

AppController 

Tots els controladors propis hereten d’aquesta classe. El que és important aquí és tenir clar 
que tindrem, per cada controlador un mètode beforeFilter(). És interessant unificar la lògica 
que sempre haurà d’executar l’aplicació en el mètode beforeFilter() en cada crida i inserir-la 
en el mètode pare de la classe AppController. Un exemple seria la detecció d’idioma. El 
següent exemple ens ajudarà a clarificar: 

class AppController extends Controller { 

 // ... 

 function beforeFilter(){ 

  // ... 

  $this->_setLanguage(); 

  // ... 

} 

I en els controladors específics caldria executar el beforeFilter() per a que s’executés 
el del pare, doncs si implementem la funció beforeFilter()dins d’un controlador que 
hereta d’AppController estem fent un override. 
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class AgendaController extends AppController { 
 // ... 

 function beforeFilter(){ 

  parent::beforeFilter();  
  // Aquí seguiria la lògica concreta pel controlador 
  // agenda 
} 

Components (extensions dels controladors) 

De manera anàloga als models i els behaviors o comportaments com a extensions, ens 
trobem que els controladors disposen de components que es poden vincular als 
controladors per tal d’ampliar la seva lògica. Cake disposa de certs components (Core 
components) i el programador pot crear-ne els necessaris. Normalment els components 
solen ser un conjunt de funcions extrapolades que poden usar varis controladors. 

Els components que incorpora el CakePHP i posa a disposició del programador són: 

Acl Incorpora una interfície i els elements necessaris per gestionar una aplicació amb 
llistes d’accés (jerarquització d’usuaris). 

Auth Component d’autorització. Proveeix tota la lògica del logueig i manegament de 
sessions d’usuaris. 

Cookie Component per treballar de manera més amigable i còmode amb les cookies. 

Email Interfícies per a l’enviament de mails d’una manera ràpida i senzilla. 

RequestHandler Ampliació per obtindre més informació sobre les peticions del navegador client. 

Security Permet fixar condicions més estrictes de seguretat i fer servir autentificació HTTP. 
Session Proveeix un embolcall independent per a les sessions PHP. 

 

Per usar un component en un controlador cal incloure’l en la variable $components del 
controlador: 

 

class AgendaController extends AppController { 

 var $components = array('Cookie','Session', 'FileUpload' , 

'JqImgcrop','RequestHandler'); 

 // ... 

} 
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O en cas de desitjar que un component estigui disponible per a tots els controladors 
l’inclourem en la variable $components de l’AppController. 
 

Components propis 

En aquest projecte s’han creat varis components propis. Aquests es troben a 
/app/controllers/components. 

FileUpload Component (/app/controllers/components/file_upload.php) 

Aquest component es va crear per a la gestió de la puja de fitxers, en especial per a les 
imatges. Tan el controlador de l‘ agenda com de notícies usen aquest component i les seves 
funcionalitats bàsiques són efectuar la gestió de pujada del fitxer i moure’l a la carpeta 
corresponent.  

JqImgCrop Component (/app/controllers/components/jq_imgcrop.php) 

Aquest component ens és molt útil per a fer el retallat d’imatges. De manera anàloga al 
component anterior, aquest és fet servir en tots aquells controladors que requereixin la 
gestió d’imatges (com és el cas dels controladors notícies, agenda i música). 

Share Component (/app/controllers/components/share.php) 

Component encarregat de facilitar la publicació de Tweets i notificacions al Facebook des de 
qualsevol controlador. 

Settings Component (/app/controllers/components/settings.php) 

Com que dotarem a l’aplicació d’uns paràmetres de configuració i aquests requeriran ser 
accessibles des de varis controladors, s’ha decidit aquest controlador que té com a missió 
servir les dades que requereixin els controladors. 
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Controladors propis de l’aplicació 

A continuació es llisten els controladors de l’aplicació. 
 

 

AgendaController 
Controlador encarregat de la gestió de l’agenda així com de mostrar els esdeveniments i la 
secció d’agenda al client. 

BiografiaController 
Controlador de la secció de Biografia. 

ConfigController 
Controlador encarregat de la gestió de les dades de configuració de l’aplicació. 

GaleriaController 
Secció de material multimèdia de l’artista (imatges i vídeo). 

GroupsController 
Gestió dels grups referents a l’agrupació dels usuaris per jerarquitzar-los (ACL – llistes 
d’accés). 

IniciController 
Aquest controlador s’encarrega bàsicament de la presentació inicial de la part pública i del 
gestor. 

MusicaController 
Gestió dels arxius d’àudio en el gestor i la reproducció en la part pública. 

NoticiesController 
Gestió de les notícies relaciones amb l’actualitat de l’artista. Part pública i gestor. 

SocialController 
Controlador encarregat de connexió i publicació de contingut a les xarxes socials. Inicialment 
Twitter. 

SubscribersController 
Pertanyent a la lògica dels subscrits per rebre informació a través del Newsletter. 
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UsersController 
Logueig, gestió i control dels usuaris. 

 

8.6 Vistes 

Per renderitzar el contingut i mostrar-lo al client Cake usa una combinació de disseny+vista 
(layout+view). Entenem per un disseny (layout) com el fitxer que genera l’estructura 
principal: capçalera HTML, així com elements comuns i el peu. Les vistes corresponen a la 
impressió particular per a cada acció sol·licitada.  

El layout pot definir-se en qualsevol punt d’un controlador de la següent forma: 

 $this->layout = ‘admin’; 

Ara Cake ja sap que ha de usar el layout anomenat admin.ctp de la carpeta 
/app/views/layouts. En la nostra aplicació s’han creat els següents: 

admin.ctp 
Correspon al disseny de tota la interfície d’administració. 

denied.ctp 
Correspon en el cas d’us indegut a alguna determinada acció per part d’un usuari. 

error.ctp 
Mostra un missatge d’error en que l’adreça sol·licitada no existeix així com d’altres possibles. 

inici.ctp 
Disseny corresponent a la part pública. 

login_panel.ctp 
Pantalla de logueig per accedir al gestor. 
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<?php echo $html->css(array('reset','admin.css'), false); ?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" 

/> 

   <title><?php echo $title_for_layout ?></title> 

   <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon"> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="js/facebox/facebox.css"  /> 

   <?php echo $scripts_for_layout; 

   echo $html->script(array('jquery-1.4.4.min.js','jquery-ui-

1.8.2.custom.min.js','facebox/facebox.js')); ?> 

</head> 

 

<body> 

//S’inclou un element (capçalera d’administració) 

<?php echo $this->element('admin_header',array('login' => false));  ?> 

 <div id="main"> 

   <?php echo $content_for_layout ?> 

 </div> 

</body> 

 

</html> 

Aquest és codi és corresponent al disseny de login_panel.ctp. Cal ressaltar que la sentència 
echo $content_for_layout imprimirà tot el codi particular a l’acció, és a dir, el de la 
vista. 

 

Elements 

Per evitar repetir la maquetació/programació d’elements comuns, Cake permet crear els 
elements. Aquests s’ubiquen a /app/views/elements i es poden incloure sempre que 
es desitgi tal com es pot observar en l’exemple anterior. És útil, per exemple, en els casos de 
menús, peus, capçaleres, mòduls laterals comuns, etc ... 
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HELPERS 

Els helpers són les extensions per a les vistes. De manera anàloga als models i controladors, 
Cake també disposa d’una sèrie de classes per ajudar al programador a tenir una 
programació més ràpida i ordenada. Per exemple, els helpers més usats en el projecte són: 
Form, HTML, Paginator, Session, entre d’altres. També es poden crear helpers propis així 
com ampliar els del Cake. 

Els helpers s’inclouen des dels controladors. És una manera de guanyar eficiència ja que tan 
sols incloem els necessaris per aquella acció determinada. Cake carregarà els helpers que es 
trobin declarats en la variable $helpers del controlador: 
 
 

class AgendaController extends AppController { 

 // ... 

 var $helpers = array('Html','Time','CropImage'); 

 // ... 

} 

Els ajudants propis usats en l’aplicació són: 

CropImage 
Ajudant per a les vistes on es fan retallats d’imatges. 

Permissions 
Ajudant que permet comprovar els permisos d’un usuari en la variable de sessió. És 
necessari, per exemple, per ocultar o imprimir opcions en els menús. 

Social 
Ajudant per a compartir esdeveniments i notícies a les xarxes socials. 

Strf Time 
Conjunt de funcions de format de data i hora. 

 

8.7 Diferenciació de part pública i gestor 

Com ja s’ha comentat, el projecte consta de dues parts ben diferenciades: site públic 
consultat pels usuaris normals i el gestor que permet la generació i actualització de 
contingut. 
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Donat que un mateix controlador havia de gestionar les accions públiques i les 
d’administració, s’han implementat la combinació de dos elements per poder aconseguir 
aquesta lògica. 

Prefixes i “admin” prefix 

CakePHP permet definir qualsevol prefixe a inserir en les rutes o URI’s. A la pràctica això 
significa que quan se’n insereix un en una URI, Cake automàticament executarà l’acció amb 
el prefix. A més, aquest prefix ens permetrà diferenciar sempre entre la part pública a la 
privada i serà útil per vàries qüestions. El següent exemple ajudarà a clarificar:  

1. Definim el prefix al fitxer /app/config/core.php 

 Configure::write('Routing.prefixes', array('admin')); 

2. Ara que hem fet saber al Cake de la existència d’aquest, el següent URI 
 http://www.manuguix.com/admin/agenda/add 
Executaria l’acció admin_add del controlador agenda. 

3. Per tan, quan inserim aquest prefix en qualsevol ruta el Cake executarà l’acció 
admin_nomAcció. 

A més, s’usa el component Auth (autorització) per indicar que les accions de la part 
d’administració requereixen logueig i control d’accés. És clar que podríem haver 
implementat la part privada sense l’ús del prefix i tan sols forçant l’autentificació de les 
accions. Però usar un prefix ens aporta dues principals avantatges: 

1. Podem diferenciar si l’usuari vol accedir a la part pública o privada i en conseqüència 
usarem el layout i idioma pertinents: 

if (isset($this->params[$admin[0]]) && $this->params[$admin[0]]) 

{ 

 $this->params['language'] = ""; 

 $this->layout = 'admin'; 

 ... 

} 

2. De cara a l’usuari final queda molt més ben definit i clar quan aquest es troba en la 
part d’administració o pública. També ens permet d’una manera molt senzilla accedir 
a l’administrador amb aquesta configuració de ruta (/app/config/routes.php): 

 Router::connect('/admin', 

  array( 

  ‘controller' => 'inici', 

http://www.manuguix.com/admin/agenda/add
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  'action' => 'index',  

  'admin' => true)); 

 L’usuari tan sols haurà de dirigir-se a http://www.manuguix.com/admin per accedir al 
 gestor. Cake comprovarà si l’usuari ja estava loguejat i en cas contrari l’obligarà a fer-
 ho, redirigint-lo a l’acció admin_index del controlador Inici en cas d’èxit. 

  

http://www.manuguix.com/admin
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9 Interactivitat 

9.1 Connexió a blog (RSS) 

La majoria d’activitats artístiques (persones o moviments) fan ús de blogs per ser més 
pròxims als seguidors o simplement per expressar les seves inquietuds i opinions. Es va 
pensar que fer una integració del blog al web seria interessant per donar riquesa al 
contingut i facilitar a l’usuari més informació. 

També es va valorar en crear una secció de tipus “blog” i afegir gestió d’articles al gestor 
però avui en dia existeixen gestors molt complerts per a tal propòsit com podrien ser 
WordPress o Joomla! 

Finalment es va entendre que la millor solució seria mostrar els últims articles publicats per 
tal que l’usuari cliqués i es dirigís al blog. D’aquesta manera aconseguiríem que si un artista 
ja disposa d’un blog abans d’adquirir el producte resultaria molt fàcil integrar-lo, doncs 
aquest es realitza mitjançant el protocol RSS, el qual la majoria de gestors de contingut en 
disposa. 

Per tan, la solució final consistia en afegir uns paràmetres en la configuració del gestor que 
ens permeten integrar ràpidament qualsevol blog que disposi de RSS:   

A més, com que el contingut d’un blog canvia diàriament o setmanalment es va decidir 
aplicar una política de Cachejar les dades per a que el sistema no hagi d’anar a buscar-les al 
servidor del blog cada cop que es sol·licita visualitzar la pàgina. El temps de cache es pot 
ajustar segons les necessitats del client. En un principi es contempla un interval de 30 
minuts. 
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En el cas aplicat de manuguix.com no es va incorporar doncs l’artista no té blog i tot i que se 
li va oferir, no en va voler. Tot i així es va decidir implementar aquesta funcionalitat per 
considerar-la molt important i que afegiria un punt de qualitat al projecte. 
 

Aquesta captura mostra el mòdul 
integrat. Per a l’exemple s’ha fet servir el 
meu propi blog però el funcionament es 
basa en mostrar el títol dels últims tres 
articles publicats en forma d’enllaç que 
portaran a l’usuari directament a llegir el 
post. També hi ha un enllaç a la part 
superior per dirigir-se a la pàgina inicial 
del blog. 
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9.2 Twitter 

El sistema permet publicar automàticament a través d’un compte Twitter els nous 
esdeveniments i notícies de l’artista juntament amb un enllaç que dirigeix al “seguidor” 
d’aquest a la notícia/esdeveniment en qüestió. 

Twitter ha esdevingut un canal perfecte per a seguidors d’artistes o personatges coneguts, la 
seva potència ens permetrà augmentar les visites a la nostra web de manera ràpida amb 
aquest recurs, i en certa manera també és una manera de fer entendre als seguidors que 
l’artista té una pàgina amb tota l’actualitat. 

Registrar aplicació 

Per a poder fer servir la API de Twitter és necessari registrar l’aplicació a través del seu web. 
Un cop registrada,  Twitter et proporciona dos strings únics que s’usaran cada cop que es 
faci ús de la interfície. 

A més, els missatges en Twitter no poden superar els 140 caràcters, fet que obliga a fer ús 
d’algun compressor d’enllaç ja que segurament no tindríem suficient espai entre el títol i 
l’enllaç complert. Es va decidir doncs, usar una altra API d’algun proveïdor de conversió 
d’URIs. Es va optar per usar http://bit.ly/ per la seva senzilles en la implementació.  

  

http://bit.ly/
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Autorització a Twitter 

Abans de publicar contingut a Twitter cal atorgar autorització a que la nostre aplicació usi el 
compte de l’artista. Aquesta funció és duta a terme pel cas d’ús Connexió a Twitter, descrit 
en el capítol anterior. Teòricament, aquest cas tan sols s’hauria d’executar un sol cop a no 
ser que l’artista decideixi canviar de compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, abans de Twittejar una notícia/esdeveniment usem aquesta interfície per crear 
l’enllaç desitjat i publiquem titular+enllaç. 

 

 

 

 

 

 

 

API http://bit.ly/ 

Tal com s’ha comentat anteriorment, s’ha usat aquesta interfície per escurçar l’enllaç que 
porta al seguidor a la notícia/esdeveniment. Anàlogament al cas de Twitter, cal registrar la 
nostra aplicació a la pàgina i obtenir una clau que ens permetrà usar-la. 

http://bit.ly/
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Resum del procés 

El procés natural per publicar contingut a Twitter és el següent: 

1. Prèviament s’ha registrat l’aplicació a Twitter i hem obtingut les dues claus que ens 
permeten fer-ne ús. 

2. L’artista es logueja al Twitter i procedeix al cas d’ús de connexió a Twitter. 
3. L’artista autoritza a Colmus que realitzi operacions en el seu compte. 
4. El sistema emmagatzema dues claus  addicionals que s’usaran en la publicació de 

Tweets. Bàsicament son les claus que identifiquen el compte Twitter en el moment 
d’usar la interfície. 

 

9.3 Conversió dels fitxers d’àudio 

Es va pensar que incorporar la conversió automàtica dels fitxers mp3 seria una bona 
aportació per estalviar temps al client ja que quan s’afegeix una cançó a un àlbum tan sols 
cal pujar el fitxer mp3 corresponent a aquesta i el sistema s’encarrega de convertir-lo a un 
bitrate constant així com baixar-lo a 96 kbps. Això pot ser útil per si, posem el cas, l’artista 
desitja publicar tot un àlbum sencer i vol evitar que els usuaris del web se’l descarreguin en 
bona qualitat. Recordem que tot fitxer que es reprodueix en un navegador és accessible i 
que per tan, pot ser descarregat.  

A més, baixant la qualitat del fitxer mp3 també en reduïm la seva mida i això permetrà 
accelerar la seva reproducció. 

El sistema obliga al gestor a pujar els arxius en mp3 perquè és el format d’àudio més popular 
i perquè incorpora compressió, fet que augmenta considerablement la pujada de l’arxiu des 
de la màquina local del gestor al servidor.  

Lame 

És el convertidor usat per aquest propòsit. El seu ús és senzill i molt potent. En Linux pot ser 
executat des de la consola i és per això que es va implementar la conversió dels arxius fent 
crides a sistema des del controlador. 

A més, es va pensar que la millor opció de cara a l’usuari seria realitzar les conversions en 
segon pla. Convertir una cançó d’uns cinc minuts no és immediat, per tant, l’usuari crea la 
cançó amb el seu fitxer corresponent i el sistema realitza la conversió mentre l’usuari pot 
realitzar altres tasques. Per aconseguir tal propòsit, calia fer una crida a sistema per donar 
l’ordre d’iniciar la conversió i que el sistema no quedés interromput.  
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Cake consta d’una consola per realitzar operacions sobre l’aplicació. Entre una d’aquestes 
existeix una opció que permet executar scripts. El principal avantatge és que aquests scripts 
en PHP permeten usar qualsevol model de l’aplicació. El procés que realitza el sistema és el 
següent: 

1. Controlador  musica_controller : 
funcion admin_addSong ($idAlbum = null) { 

 // ... 

 exec(ROOT.DS.'cake'.DS.'console'.DS.'cake -app '.APP.' 

convertsong '.$lastId.' > /dev/null 2> /dev/null &'); 

 // ... 

} 

En aquesta crida a sistema des del controlador estem indicant que volem executar el script 
convertsong de la carpeta /app/vendors/shells/ on les sortides estàndard i d’error són 
redirigides cap a null i un paràmetre per indicar que la crida és asíncrona i que el sistema no 
s’espera a aquesta. 

2. Script ConvertSong 

class ConvertsongShell extends Shell {   

 var $uses = array('Song'); 

 function main( ) { 

  if (count($this->args) === 0) { } 

  else { 

   $this->Song->id = $this->args[0];   

   $this->Song->saveField('status', 1);    

   $song = $this->Song->read();    

   $error = exec('lame -h -b 96     

  '.WWW_ROOT.'files/mp3/'.$song['Song']['mp3']); 

   if (!$error) $this->Song->saveField('status', 2 );

   else $this->Song->saveField('status', 0 ); 

  } 

 } 

} 

El següent codi mostra com segons l’identificador es llegeix la cançó i es procedeix a la 
conversió. Es torna a fer ús de la funció exec() però ara per executar el convertidor Lame. 
I lògicament aquest script si cal que esperi la conversió ja que segons el resultat d’aquesta 
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caldrà fixar un estat per a la cançó. Mentre la cançó es converteix es troba en estat 
“processant”. 
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10 Test 

El test en el producte es basarà en els següents punts estratègics: 

• Formularis 
Comprovació que es comportant de la manera esperada i que obliguen a l’usuari 
a introduir les dades correctament. També ens assegurarem que l’usuari no pugui 
realitzar alguna acció maliciosa contra el sistema a través d’aquests. 

• Compatibilitat entre navegadors (Cross-browser) 
Es visualitzaran tan la part pública com el gestor en els principals navegadors 
webs més usats. Aquests són: Internet Explorar a partir de la versió 7, Mozilla 
Firefox a partir de la versió 3.0, Google Chrome, Opera i Safari (Mac OS). També 
es comprovarà la correcta disposició dels elements en els principals sistemes 
operatius més usats: Microsoft Windows, Mac OS i Linux. 

• URI’s incorrectes 
Qualsevol usuari pot intentar introduir direccions errònies expressament per tal 
de fer mal al sistema o provocar errades. Un exemple seria intentar a accedir a 
àlbums inexistents tot canviant l’identificar des de la barra de direcció del 
navegador. És responsabilitat del sistema comprovar sempre que els 
identificadors corresponen a una instància de model existent i en cas contrari 
informar a l’usuari. 

 

10.1 Formularis 

En aquest punt s’analitzarà cada formulari en particular i es tractarà d’assegurar-se que el 
sistema respon correctament davant de dades incorrectes. Recordem en aquest punt que 
totes les validacions es realitzen al costat del servidor ja que realitzar-les per Javascript és un 
risc alt donat que l’usuari pot decidir desactivar-lo en el seu navegador, la qual cosa 
suposaria problemes en el sistema. 

Els formularis són testejats des del punt de vista estructural com lògic de les dades. El que 
implica que ens assegurarem que el model de CakePHP està comprovant correctament la 
lògica programada. 

També cal tenir en compte atacs maliciosos com ara les ja conegudes SQL Injections que amb 
una sola instrucció podrien eliminar tot el sistema. CakePHP ja té en compte els principals 
atacs que es poden realitzar a través de formularis i automàticament “saneja” les dades que 
envien els usuaris a través dels formularis. L’únic formulari públic a la web és el de 
subscripció als newsletters i ja ens hem assegurat de sanejar bé les dades. 
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10.2 Compatiblitat entre navegadors 

Afortunadament aquest és un problema que cada cop és menys present doncs gaire bé tots 
els navegadors recents (o versions recents) estan interpretant els estils CSS tal com marquen 
els estàndards W3C. El navegador que més ha distat d’aquests ha estat històricament el 
navegador de Microsoft Internet Explorer, que sembla ser que la versió recent 9.0 sembla 
seguir completament els estàndards.   

Normalment Mozilla Firefox i Chrome no donen problemes perquè estan basats en el mateix 
nucli i a més segueixen els estàndards. Una de les pràctiques més usades per solucionar 
aquestes interpretacions diferents és la d’incorporar fulles d’estils tan sols quan el 
navegador del client sigui un Internet Explorer. Encara que hi ha altres solucions, unes més 
elegants que altres, aquesta és la més ordenada i més usada. Per indicar a l’Internet Explorer 
que inclogui una fulla d’estils s’usen unes etiquetes de tipus HTML però que només els 
navegadors IE fan cas: 

<!--[if IE 7]> 
  <link href="http://www.manuguix.com/css/ie7.css" rel="stylesheet" 
type="text/css" /> 
<![endif]--> 

 

L’etiqueta <!—[if IE 7> només serà interpretada per la família de navegadors Internet 
Explorer i concretament, en aquest exemple només s’inclouria la full d’estil si la versió del 
navegador fos la 7.0. 

Aclarit el problema i la solució corresponent, es tractarà de realitzar el producte en els 
navegadors esmentats anteriorment i procedir a corregir les diferències. Lògicament el 
procés s’ha de realitzer per a totes les vistes possibles. També és cert que aquest test és 
força més important en la part pública del web que no pas en el gestor. En un moment 
donat, a un usuari gestor li és indiferent si una disposició varia cinc píxels o hi ha algun 
element descol·locat tot si es pot arribar a realitzar l’acció requerida amb comoditat. 

10.3 URI’s 

Cal testejar totes els URI’s que tinguin paràmetres identificadors per a executar alguna 
operació concreta. Per exemple, la següent adreça: 

http://www.manuguix.com/esp/agenda/event/Concierto-de-Manu-Guix/66  

http://www.manuguix.com/esp/agenda/event/Concierto-de-Manu-Guix/66
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Un usuari normal podria intentar causar o forçar l’error canviar el número que identifica la 
notícia que es vol llegir i forçant el conseqüent error del sistema si aquest no està preparat. 
És per això que s ‘han testejat tots els URI’s que contenen identificadors per evitar 
comportaments erronis del sistema. 
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11 Interfícies del sistema 

11.1 Part pública (http://www.manuguix.com/) 

Inici – Portada 

La pàgina d’inici pretén informar ràpidament a l’usuari sobre l’artista i destacar continguts a 
la part dreta disposats en forma de “caixes”. 
Les funcions principals que podrà realitzar aquí l’usuari seran les de reproduir un vídeo de 
l’artista, llegir les últimes tres noticies més recents sobre l’actualitat de Manu Guix, llegir 
breument els esdeveniments pròxims i dirigir-se a ells, visualitzar els últims articles del blog, 
informar-se de novetats musicals i subscriure’s a l’enviament de Newsletters. 

  

http://www.manuguix.com/
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Lectura d’una notícia en portada: 

 

 

 

 

 

 

 

El text complert de la notícies es pot llegir directament a la portada sense necessitat d’anar a 
la pàgina de la notícia. La solució ha estat usar una finestra de tipus “modal” que un efecte 
ben senzill permet focalitzar l’atenció de l’usuari. Permetem així que l’usuari pugui llegir 
ràpidament les últimes notícies. SI aquest desitja llegir-ne més pot dirigir-se a la secció de 
“Notícies”. Notar també que l’usuari ja pot compartir la notícia en qualsevol de les xarxes 
socials que desitgi.   
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Música 

En aquesta secció permetem a l’usuari escoltar música de l’artista. Notar que s’ha afegit la 
interfície de reproducció d’àudio a l’esquerra junt amb el llistat de pistes de l’àlbum que 
s’està escoltant. Es repeteixen elements comuns a la part dreta. 
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Agenda 

Aquesta secció mostra tot el llistat dels esdeveniments de l’artista ordenats per data i amb 
una paginació de 4 elements per pàgina. Notar que la primera “caixa” en el lateral dret 
permet mostrar ràpidament a l’usuari els pròxims esdeveniments tan sols amb la data en 
format dd/mm/yyyy i el seu títol. 

 

Aquí es mostra el text d’introducció i clicant sobre el títol o sobre l’enllaç “llegir més” que es 
troba a continuació del text es pot llegir la notícia sencera. Els títols són alhora enllaços per 
qüestions de posicionament natural en cercadors. 
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A continuació es presenta una captura d’una notícia complerta, on es presenten el text 
complert, els enllaços relacionats, així com les opcions per compartir-ho en les xarxes socials. 
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Notícies 

De manera similar als esdeveniments, aquí es llisten les notícies corresponents a l’actualitat 
de l’artista en ordre cronològic descendent. En aquesta secció les notícies també són 
paginades en quatre ítems. Clicant al títol de la notícia o a l’enllaç “llegir més” podem llegir la 
notíci completa, tal com es mostra en la segona captura. 
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Aquí també permetem a l’usuari compartir la notícia en les principals xarxes socials. 
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Galeria 

La secció de galeria permet visualitzar videoclips i material fotogràfic de l’artista. 
Per a la reproducció dels videoclips s’ha usat el mateix reproductor de la secció de música i 
que es basa en les tecnologies Jquery i el plugin Jplayer, descrites en l’apartat “Tecnologies”. 
La galeria d’imatges és també un plugin de JQuery que permet visualitzar-les d’una manera 
còmode i intuïtiva. A la part dreta es poden descarregar partitures de cançons de l’artista en 
format PDF. 
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Biografia 

Pàgina estàtica que mostra la biografia de l’artista així com informació pertanyent a la seva 
trajectòria professional. Aquesta secció de moment és estàtica i la seva edició no es 
contempla en el gestor tot i que en futures evolucions seria interessant que es pogués 
gestionar i editar.  
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Pàgina d’error 

Si un usuari introdueix una direcció d’una pàgina no vàlida el sistema mostra una pàgina 
simple indicant que la pàgina requerida no existeix i un enllaç per tornar a la plana principal. 
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11.2 Gestor (http://www.manuguix.com/admin) 

Inici 

L’estructura bàsica del gestor consisteix en un menú principal situat a la part esquerra que 
permet la navegació. Un cop l’usuari es logueja, es presenten uns icones que permeten triar 
ràpidament la opció que desitja realitzar l’usuari. Futures ampliacions a aquesta vista 
podrien ser llistar els últims continguts creats ja que probablement l’usuari requereixi 
corregir-los o ampliar-los. 

 

Els elements comuns que sempre es repetiran en totes les vistes són el menú principal i la 
barra superior, que presenta la informació de l’usuari així com enllaços útils com tornar a la 
pàgina d’inici, sortir del gestor o dirigir-se a la pàgina pública principal. 

Agenda – Índex 

Aquesta vista permet visualitzar ràpidament tots els esdeveniment creats, així com les seves 
opcions a la part dreta de la taula. Per editar-ne tan sols és necessari en clicar sobre el títol o 
sobre l’icona. Notar també el camp de filtratge per poder localitzar ràpidament un 
esdeveniment quan n’hi hagi un gran volum. La paginació és de 10 ítems. 

http://www.manuguix.com/admin
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Agenda – Crear Esdeveniment 

Formulari per crear un esdeveniment: 

• Data: Calendari per escollir la data còmodament. 
• Hora: Selectors corresponents a hora i minut. 
• Intro_cat/ Intro_esp: Editors HTML per redactar el text d’introducció. 
• Text_cat/Text_esp: Editors HTML per redactar el text complet. 
• Link1 / Link2: Opcionalment es poden introduir dos enllaços d’interès que seran 

destacats en l’esdeveniment. Cal indicar un nom descriptiu i el propi enllaç. 
• Publicar al Twitter: Check que permet indicar al gestor si es vol publicar 

automàticament l’esdeveniment un cop editat. 

En cas d’existir errors, aquests són indicats a la dreta del camp erroni amb un missatge en 
vermell. 
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Agenda – Editar Esdeveniment 

Aquesta vista és idèntica a l’anterior però amb els camps omplerts amb la informació de 
l’esdeveniment a modificar. 
 

Agenda – Afegir/Retallar Imatge 

L’usuari pot o bé retallar la imatge original i generar la “miniatura” que serà usada per 
acompanyar l’esdeveniment o bé pot pujar una imatge nova i procedir al posterior retallat. 
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Notícies – Índex 

Interfície molt similar a l’índex d’esdeveniment. El concepte és el mateix on a la part dreta es 
presenten les opcions i també trobem un camp per cercar ràpidament una notícia en cas que 
el nombre sigui molt alt.  
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Notícies – Crear nova notícia 

Formulari per crear una nova notícia. En aquesta captura es mostra els missatges d’error 
quan l’usuari no entra correctament les dades. 

• Data: Constarà com a data de publicació. 
• Intro_cat/ Intro_esp: Editors HTML per redactar el text d’introducció. 
• Text_cat/Text_esp: Editors HTML per redactar el text complet. 
• Publicar al Twitter: Check que permet indicar al gestor si es vol publicar 

automàticament l’esdeveniment un cop editat. 
• Imatge: Opcionalment es pot pujar la imatge original (caldrà aplicar el retallat 

posteriorment) per presentar la notícia. 

 

Notícia  –  Afegir/Retallar imatge 

Interfície anàloga als esdeveniments. 
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Música – Índex 

Es llisten tots els àlbums creats en el sistema junt amb les seves dades, quantes cançons hi 
ha creades, el seu estat (publicat/no publicat) i les opcions disponibles: 

• Editar 
• Gestionar Cançons 
• Afegir/Retallar imatge d’àlbum 
• Eliminar 
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Música – Administrar cançons d’un àlbum 

Administració sobre les cançons pertanyents a un àlbum. Tal com es pot comprovar en la 
imatge, es basa en una taula funcional on: 

• Ordre: Ens indica la posició de la cançó. 
• Publicada: Ens permet canviar l’estat de publicació de la cançó. 
• MP3: Ens indica si el fitxer MP3 proporcionat és vàlid i funcional o si s’està 

processant. 
• Eliminar: Enllaç per eliminar la cançó directament. 

A més, les fletxes ens permetran alterar l’ordre de les cançons segons la nostra 
conveniència. 
 

A la part inferior trobem un petit formulari per afegir àgilment cançons a l’àlbum. 
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Usuaris – Llistat 

Visualització dels usuaris del sistema. 
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Usuaris – Crear 

Vista per donar d’alta nous usuaris. El sistema aquí comprova que no existeixin usuaris 
duplicats, que tots els camps s’hagin omplert, que les contrasenyes coincideixin i que la 
direcció de correu sigui un format vàlid (nom@domini). 
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Configuració general 

Paràmetres de configuració del gestor. Es pretén que aquesta interfície creixi en el temps ja 
que en pròximes iteracions es vol aconseguir un gestor el màxim configurable possible, fet 
que ens conduiria a un escenari on cada cop s’haurien de realitzar menys personalitzacions 
per a cada client, estalviant una quantitat de temps considerable. 

 

  



 

 
Manguix.com – Colmus CMS 

PFC E.Informàtica - Oriol Franquesa Cortés 
Facultat d’Informàtica de Barcelona - UPC 

126 
Anàlisi, disseny i implementació per al portal de l’artista  Manu Guix. 
 
 
 

12 Optimització per buscadors (SEO) 

12.1 Que és el SEO 

La optimització per a buscadors en una web consisteix en fer un esforç per facilitar la 
informació als algoritmes dels buscadors per la qual volem que un usuari ens trobi a la xarxa. 

Sovint aquest exercici es fa en torn a unes paraules clau que es decideixen a priori. Cal 
evidenciar que en la web per a Manuguix no cal posicionar paraules per a termes comercials, 
ja que la majoria d’usuaris usaran, almenys, aquestes paraules clau o variants pròximes: 

• manuguix 
• manu guix 
• manuel guix 
• manuguix.com 
• ... 

Per tan, no és necessari invertir massa esforç en triar les paraules clau perquè el propi 
domini ja les conté. Tot i així, si el projecte es basés en una pàgina sobre alguna activitat 
comercial caldria fer un anàlisi sobre quines paraules clau posicionar i aconseguir que un 
potencial client ens trobés per conceptes o paraules clau relacionades amb l’activitat que 
desenvolupen. 

En aquest projecte no s’ha fet un profund anàlisi de posicionament bàsicament pels fets 
comentats anteriorment. Tot i així, el posicionament no només vol dir aconseguir potencials 
usuaris per conceptes relacionats amb el nostre contingut si no que també consisteix en 
mostrar bé la informació en els resultats de la cerca i presentar la millor pàgina per a 
l’usuari. Per exemple, suposem que un usuari tan sols cerca el nom de l’artista: 
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En la captura es mostra com a través dels Metatags “Title” i “Description” informem a 
l’usuari que aquesta és la web oficial de l’artista i oferim un breu text on deixa clar a l’usuari 
que conté el web. Notem que tan en el títol com en la descripció apareix la paraula clau 
“manu guix” i a més s’hi troba gaire bé al començament d’ambdós texts.  

12.2 Accions realitzades 

Generació de les metadades 

Per a cada vista que es mostra a l’usuari, cal generar la informació referent per a que els 
buscadors mostrin la informació correcte per aquella pàgina. En concret, per a cada vista cal 
generar: 

• Title: text que no pot superar els 70 caràcters i que ha de ser prou descriptiu tot 
intentant incorporar les paraules que descriuen més bé el contingut d’aquella pàgina. 

• Description: text que no sol superar els 160 caràcters i que permet una explicació 
més exhaustiva que el títol. Correspon al text que el buscador mostra a sota de 
l’enllaç i permet a l’usuari comprovar si realment aquella pàgina conté la informació 
que estava buscant. Per tan ha de correspondre al contingut i procurar que les 
paraules que es volen posicionar hi apareixin. 

• Keywords: sèrie de paraules separades per comes que han de representar els 
conceptes principals amb els quals te relació la pàgina. Normalment s’hi inclouen de 
5 a 10 termes. 
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Metadades dinàmiques i estàtiques 

En el nostre web, les seccions sempre contindran les mateixes metadades però en el cas de 
les vistes per a la lectura d’esdeveniments o notícies requereixen ser dinàmiques. Les 
metadades dinàmiques per a les vistes de lectura es generen usant el títol del 
esdeveniment/notícia en qüestió. 

 

12.3 Identificar imatges i enllaços 

Altres elements primordials per a la optimització és una correcte maquetació així com en 
una bona programació en els elements que disposen el web. Els robots dels buscadors usen 
els enllaços per dirigir-se de pàgina en pàgina i tan el text descriptiu d’aquests com l’atribut 
“title” sol ser usat per indexar i classificar la informació. 

 A vegades resulta complicat complir una correctesa en els enllaços i es poden usar 
tècniques alternatives. Un exemple clar en el web es troba en el menú principal. Cada botó 
ha de resultar ser un enllaç a una secció però l’efecte d’activació requereix un estil en CSS 
que no permetria introduir texts descriptius. Això es soluciona incloent una imatge en 
l’enllaç d’un sol píxel transparent i introduint la informació d’aquell enllaç en els atributs title 
i alt de la imatge, tal com es mostra en l’exemple 

<a href="/cat/agenda"><img src="/img/dot.gif" alt="Agenda" title=”Agenda” /></a> 

 
Durant el procés de maquetació/programació es té una especial cura en que totes les 
imatges i tots els enllaços continguin els camps descriptius correctes. 

view-source:http://www.manuguix.com/cat/agenda
view-source:http://www.manuguix.com/img/dot.gif
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12.4 Títols 

El llenguatge HTML conté unes etiquetes indicades per a títols: <h1>,<h2>,<h3>,<h4>,<h5>. 

Els algoritmes dels buscadors estan dissenyats de tal manera que s’atorga una especial 
importància o pes a les paraules que es troben en aquestes etiquetes per entendre’s que 
resumiran la informació que es troba en la pàgina. En base aquest concepte s’ha procurat 
maquetar els títols de les seccions amb aquestes etiquetes, així com els títols de notícies i 
esdeveniments. 

12.5 Ordre del contingut 

Una altra característica en els algoritmes d’indexació és l’anàlisi del contingut. Es sap que 
molts d’ells atorguen molta més importància a la part inicial de tot el codi de la pàgina. S’ha 
procurat maquetar la pàgina de tal manera que el contingut més important es trobi el màxim 
proper a la part inicial del codi. 

 

12.6 URI’s 

Les direccions de la pàgina són amigables, el que significa que són llegibles i comprensives 
per les persones. A més, en els casos d’esdeveniments i notícies s’incorpora el títol separat 
per guions (“-“) per millorar la indexació. En la captura anterior de Google es pot observar 
com aquest buscador ressalta les paraules clau coincidents entre URI i les de la cerca per 
part de l’usuari.  
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13 Transició 

El domini www.manuguix.com està basat en la primera iteració del projecte. Es va proposar 
al client ampliar el seu producte amb un segon pressupost però aquest va ésser rebutjat. Tot 
i això la segona iteració es va realitzar per l’elaboració del PFC i  pel propi desig de produir 
una eina que posteriorment podria ser usada per a possibles futurs clients. 

La primera versió pública es va implantar en el servidor de producció a finals de gener de 
2011. Durant els dies següents es van corregir petites incidències i es va realitzar una 
formació mínima a la persona que s’encarregaria de generar i actualitzar el contingut de la 
pàgina. 

Paral·lelament, per a desenvolupar la segona iteració s’ha usat un servidor propi per a tal de 
poder provar el sistema en un entorn real i poder mostrar el projecte a possibles clients 
interessats. El nom amb el qual s’ha batejat el producte-gestor és Colmus i provisionalment 
es troba ubicat en un subdomini d’un domini propi. 

14 Planifiació Real vs Planificació prevista 

La planificació real s’ha vist alterada en la implementació de la iteració 1. Concretament s’ha 
sofert un mes de retard d’aproximadament un mes. Recordem quina era la planificació 
prevista per a la iteració 1: 

La seva finalització estava programada per la setmana corresponent al 27 de desembre de 
2010 i en següent diagrama que correspon a la planificació real de tot el projecte s’observa 
que la transició de la iteració 1 es finalitza aproximadament sobre el 20 de gener: 

El retràs va ser degut a unes modificacions per part del client, la indisponibilitat de no poder 
contactar amb ell quan se’l requeria per discutir alguns dubtes i un petit volum d’hores 
addicionals. Tot i això no va causar cap problema amb el client i el projecte va estar llest per 
la data en la qual el client ho necessitava. 

La segona iteració s’ha ajustat més al plantejament inicial i ha ocupat les hores de feina que 
hi havia establertes. La qual cosa fa pensar que es va errar lleugerament en la planificació de 
la iteració 1. 

  

http://www.manuguix.com/
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15 Cost del projecte 

15.1 Perfils 

Primerament definirem els perfils que s’han vist implicats en el projecte o que 
suposadament s’hi haurien d’haver implicat. 

Cap de projecte (100€/hora). Persona encarregada de la coordinació de tot el projecte i de la 
presa de decisions al més alt nivell. 

Direcció d’art (80€/hora). Cap de disseny i responsable de coordinar i dirigir les tasques d’art 
i creació relacionades amb el projecte. 

Dissenyador (45€/hora). Persona que crearà i dibuixarà l’aparença, fundamentalment, de la 
part pública. 

Analista (60€/hora). Figura encarregada de dissenyar i analitzar tots els requisits que haurà 
de complir l’aplicació. 

Programador/Maquetador (45€/hora). Sovint el perfil de programador implica maquetació, 
però no sempre és així. En tot cas el preu fixat per hora és el mateix per ambdós. En quan al 
perfil de maquetador, es basa en una persona amb un alt coneixement de CSS i HTML, amb 
especial importància en la bona visualització del lloc web en qualsevol navegador (cross-
browser). 
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15.2 Còmput d’hores 

Es presenta a continuació la quantitat total d’hores de feina aproximades per a cada un dels 
perfils descrits anteriorment seguint com a orientació les tasques definides en l’ informe 
previ i el curs del projecte. 

Rol Tasques Hores Cost 

Cap de projecte 
- Reunions amb el client. 
- Formar equip de treball. 
- Direcció 

40 4.000 € 

Direcció d’art 

- Coordinació amb els requeriments (Analistes) 
- Revisió de feina 
- Definir línia d’imatge 
- Definir els layouts i vistes 

50 4.000 € 

Dissenyador - Dibuixar i crear layouts i vistes 140 6.300 € 

Analista 

- Anàlisi de requeriments. 
- Definició de vistes i elements en els layouts per a la 

creació del disseny. 
- Definir arquitectura, controladors i accions. 
- Presa de decisions en la implementació. 

200 12.000 € 

Programador - Implementació i test. 400 18.000 € 

Maquetador 
- Maquetació dels dissenys  amb compatibilitat amb 

els principals navegadors. 
100 4.500 € 

TOTAL  930 48.800 € 

 

14.3 Cost final i garanties 

Dins del còmput total s’inclou la implantació de l’aplicació en l’entorn de producció així com 
unes hores de formació per part d’un programador o analista a la o les persones que 
s’encarregaran d’usar el gestor i crear contingut. 
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16 Conclusions 

Producte final 

S’ha implementat un producte que ha permès a l’artista Manu Guix tenir el seu propi web on 
els seus seguidors poden seguir tota l’actualitat de l’artista, així com sentir la seva música, 
necessitats que avui en dia qualsevol artista ha de complir per la seva carrera professional. 

Podem dir que el projecte ha complert els objectius marcats i que realitza les funcions que es 
requerien. A més, disposem d’un gestor que pot ésser adaptat amb relativa rapidesa i 
eficàcia a qualsevol client que requereixi aproximadament les mateixes necessitats. 

Ampliacions 

Personalment, intentaré evolucionar el gestor per atraure clients. Crec que una eina com 
aquesta, que es fàcil d’usar i d’implantar pot ser assequible per artistes musicals petits i 
mitjans. Avui en dia aquest tipus de webs són produïts amb gestors de contingut com 
Joomla! i Wordpress, amb els seus aspectes negatius com ara aconseguir una adaptació 
100%  a les necessitats que requereix el client. Positivament aquests gestors poden abaratir 
molt el costa de creació d’un web. 

Ara bé, aquest gestor ens permetrà assolir els mateixos costos de producció que amb els 
gestors existents i a més sempre podrem aplicar les necessitats que requereixi cada client 
doncs és una producció pròpia. 

Els elements que es podrien evolucionar/crear són: 

• Multidioma en el gestor 
• Ampliació de funcionalitats socials (API de Soundcloud i Facebook, per exemple) 
• Poder gestionar i configurar el màxim d’opcions possibles en la configuració del 

gestor. 
• Disseny en la interfície del gestor (més atractiu i encara més usable) 
• Possibilitat de venta de cançons. 
• Donar cabuda a més participació dels seguidors. 
• Enviament de e-mails als usuaris subscrits quan l’artista creï una 

notícia/esdeveniment. 
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L’enginyeria i el projecte 

A mesura que avançava el projecte i s’havia d’anar comprenent tecnologies i gestionar 
diferents àrees i recursos es quan m’he adonat de la preparació que m’ha proporcionat 
l’enginyeria en informàtica. La preparació m’ha permès resoldre el projecte plantejat i en 
molts moments saber prendre decisions. 

He requerit aplicar conceptes de varies assignatures corresponents a diferents àrees com ara 
Projecte d’Enginyeria del Software i Bases de Dades (PESBD), Disseny de Sistemes Basats en 
el Web (DSBW), Enginyeria del Software I-II (ESI, ESII), Sistemes Operatius (SO), Xarxes de 
Computadors (XC) ... 

Vull destacar doncs, la capacitat de resolució que he adoptat gràcies als estudis cursats i que 
segurament un no se n’adonaria sense l’execució d’un projecte final. 

 

 

 

 

 

 


	1 Propòsit del projecte
	1.1 Petició del client i plantejament inicial
	1.2 Objectius

	2 Anàlisi de requisits
	2.1 Els usuaris, el client i altres participants
	2.1.1 Els usuaris
	2.1.2 El client
	2.1.3 Altres usuaris
	Editor/ Periodista / CM (Community Manager)
	Consultor/Adaptador del sistema
	Proveïdor de la tecnologia

	2.2 Usuaris del producte
	2.2.1 Usuaris finals
	Nom d’usuari
	Rol
	Experiència en el problema
	Experiència i coneixements tecnològics
	Nom d’usuari
	Rol
	Experiència en el problema
	Experiència i coneixements tecnològics
	Nom d’usuari
	Rol
	Experiència en el problema
	Experiència i coneixements tecnològics
	Nom d’usuari
	Rol
	Experiència en el problema
	Experiència i coneixements tecnològics

	2.2.2 Prioritats assignades als usuaris
	Usuaris clau
	Usuaris secundaris
	2.2.3 Participació dels usuaris
	2.2.4 Manteniment

	2.3 Fets rellevants i suposats
	2.3.1 Fets rellevants
	2.3.2 Fets suposats

	2.4 Casos d’ús i funcionalitats principals del producte
	2.4.1 Accions relacionades amb els usuaris normals
	Situació actual
	Canvis

	2.4.2 Accions relacionades amb els artistes
	Situació actual
	Canvis
	Situació actual
	Canvis


	2.5 Riscs
	Càlcul erroni dels plaços (“Timings”)
	Estimació dels costos
	Relació amb el client
	Mal ús del gestor
	Desinterès en l’actualització del contingut
	Fracàs comercial en l’intent d’implantació a altres artistes

	2.6 Restriccions obligatòries
	2.6.1 Restriccions de la solució
	2.6.2 Entorn d’implantació
	2.6.3 Aplicacions en l’entorn
	2.6.4 Entorn d’utilització
	2.6.5 Restriccions cronològiques
	2.6.6 Restriccions econòmiques

	2.7 Requisits no funcionals
	2.7.1 Aspectes legals i llicències
	2.7.2 Usabilitat
	2.7.3 Disseny i aspecte
	2.7.4 Compatibilitat
	2.7.5 Eficiència / Rendiment
	2.7.6 Seguretat


	3 Planificació
	Les fases contemplades són:
	3.1 Fase d’inici
	3.2 Primera iteració
	3.3 Segona iteració
	3.4 Tercera iteració

	4 Usuaris
	4.1 Definició
	4.2 Casos d’ús
	Usuari periodista
	Usuari Gestor
	Usuari Administrador


	5 Casos d’ús del producte. Detalls i validació.
	5.1 Agenda
	5.2 Notícies
	5.3 Usuaris
	5.4 Àlbums
	5.5 Configuració

	6 Arquitectura
	7 Tecnologies
	7.1 Sistema Operatiu/servidor web
	7.2 Servidor de Base de Dades
	/7.3 Tecnologies/llenguatges web
	7.4 API’s
	7.5 Altres

	8 Arquitectura de l’aplicació / Framework CakePHP
	8.1 Arquitectura
	8.1.1 Introducció
	6.1.2 Patró MVC

	8.2 Flux d’una petició en Cake
	Routes (routes.php)

	8.3 Directoris
	8.4 Models
	Callbacks
	Comportaments o “Behaviors”
	Validació de dades

	8.5 Controladors
	AppController
	Components (extensions dels controladors)
	Components propis
	Controladors propis de l’aplicació

	8.6 Vistes
	Elements
	HELPERS


	8.7 Diferenciació de part pública i gestor
	Prefixes i “admin” prefix


	9 Interactivitat
	9.1 Connexió a blog (RSS)
	9.2 Twitter
	Registrar aplicació
	Autorització a Twitter
	API http://bit.ly/
	Resum del procés

	9.3 Conversió dels fitxers d’àudio
	Lame


	10 Test
	10.1 Formularis
	10.2 Compatiblitat entre navegadors
	10.3 URI’s

	11 Interfícies del sistema
	11.1 Part pública (http://www.manuguix.com/)
	11.2 Gestor (http://www.manuguix.com/admin)

	12 Optimització per buscadors (SEO)
	12.1 Que és el SEO
	12.2 Accions realitzades
	12.3 Identificar imatges i enllaços
	12.4 Títols
	12.5 Ordre del contingut
	12.6 URI’s

	13 Transició
	14 Planifiació Real vs Planificació prevista
	15 Cost del projecte
	15.1 Perfils
	15.2 Còmput d’hores
	14.3 Cost final i garanties

	16 Conclusions

