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0. Introducció 
 

L'objectiu general del projecte és mostrar el procés de reescriptura i redisseny de l’aplicació web Aureo 
Manager. L'aplicació ha de passar d'estar escrita en un llenguatge propietari, no orientat a objectes, a PHP, 
en OpenSource. Per arribar a l'objectiu caldrà reformular l’anàlisi funcional de l’aplicació, redissenyant-ne 
parts per ajustar-les a nous objectius i realitzar la reescriptura, mirant d’aprofitar processos anteriors, i 
planificar la implantació i llançament de la nova versió.  
 

Aquest projecte no és un treball purament teòric, sinó que parteix d’una necessitat real de la meva 
empresa, Aureo Barcelona S.L. Degut al gran volum de feina que suposa aquesta tasca, el treball es centra 
només en la part de gestió del procés i els detalls d’una part de la conversió. 

 
1. Què és Aureo? 

 
Fa quasi 4 anys, juntament amb el meu soci, en Cristian Monjo, vaig muntar Aureo Barcelona S.L., una 

empresa de base tecnològica especialitzada en desenvolupament de software. Com a empresa sempre ens 
hem marcat l’objectiu d’apropar eines, fins ara a l’abast de pocs, a públics més amplis. Això ho hem 
aconseguit fent transparent la tecnologia pels usuaris de les nostres aplicacions.  

 
El nostre producte principal, Aureo Manager, és un bon exemple: permet que dissenyadors sense 

coneixements de programació puguin construir webs abstraient-se dels diversos llenguatges de 
programació. No cal conèixer CSS per crear contenidors de colors o fonts elegants. No cal conèixer PHP per 
crear un botiga virtual. No cal conèixer jQuery o les novetats en HTML5 per crear galeries d’imatges amb 
efectes.  

 
Tots aquests llenguatges estan en constant evolució, com és natural. La feina d’un dissenyador hauria 

de centrar-se en la usabilitat i l’atractiu dels seus dissenys web, i no en les característiques del nou CSS3. 
Tots ens hauríem de centrar en dedicar temps en allò amb que aportem valor a la societat. Estar al dia de 
les noves eines i avenços tecnològics és feina dels creadors de software, i no dels dissenyadors. Són els 
creadors de software els encarregats de traduir les noves característiques dels diferents llenguatges, per 
tal de posar-los a disposició de la resta del món, en forma d’eines comprensibles.  

 
Aureo Manager és una eina ràpida i àgil, ja que es treballa en la seva totalitat per via remota (Saas), 

sense la necessitat de descarregar, instal·lar i haver de provar les aplicacions. És a dir, qui vulgui crear una 
web només s’ha de registrar a Aureo i començar a crear la seva web online. Un cop la tingui enllestida, la 
publica sobre el mateix servidor i ja serà visible per tothom.  

 
A més, això suposa un estalvi de temps i, per tant, de costos molt important. Les persones, per la 

nostra naturalesa humana, ens equivoquem. Això té el seu impacte i és una important pèrdua de temps a 
l’hora de corregir processos creats de forma manual. Per tant, l’obsessió com a empresa es centra a 
simplificar els processos tecnològics per tal de minimitzar els errors i per posar-los a l’abast d’un públic més 
ampli.  
 

Resumint, Aureo Manger és una eina per crear pàgines web. Però no és només això. No és un sistema 
de plantilles de disseny amb el que es puguin crear pàgines estàtiques i prou. Amb Aureo Manger els 
usuaris son capaços de crear des d’una web corporativa fins a una botiga online sense coneixements 
tècnics. Mitjançant l’ús de diferents plugins disponibles per instal·lar a les webs (tot de manera gràfica i 
àgil, tant fàcil com prémer un botó) Aureo crea bases de dades associades a la web, un CMS automàtic 
perquè el client es mantingui els seus productes i els enllaços automàtics amb les principals passarel·les de 
pagament (PayPal, Sermepa). 
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L’aplicació es divideix en 3 grans blocs, enfocats a donar resposta a cadascun dels actors que 

interactuen amb el sistema:  

 
- Constructor: És la part de l’aplicació que permet construir pàgines web utilitzant un entorn visual i 

intuïtiu. Treballant sobre la mateixa pàgina que es va construint, es poden arrossegar elements per 
anar muntant el disseny de la pàgina i afegir-hi contingut. Totes les configuracions i accions 
realitzades des del Constructor seran emmagatzemades a la base de dades del lloc web, per a 
després generar les pàgines web utilitzant el Generador. Aquesta part la utilitzen els clients 
d’Aureo, dissenyadors que construeixen webs per als seus clients. 

 

 
 

- Generador: És la part de l’aplicació encarregada de rebre les peticions de les webs creades amb 
Aureo i servir-les. És un dels blocs més importants de tota l’aplicació, ja que a partir de les dades de 
configuració emmagatzemades pel Constructor, de manera dinàmica, ha de generar les pàgines per 
servir-les, de manera prou eficient perquè els usuaris de la web tinguin una resposta ràpida i 
acurada. 
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- Editor: És la part de l’aplicació destinada a que el client final (el client del constructor de la web) 
editi el contingut de la seva web. És un entorn intuïtiu pensat perquè el client, algú sense 
coneixements tècnics, pugui mantenir la web actualitzada en tot moment sense haver de demanar 
els canvis a qui li l’ha fet.  
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2. Estat actual 
 

Després d’aquests anys d’evolució, la direcció d’Aureo Barcelona S.L. hem decidit fer un pas més. 
L’aplicació no només ha de permetre als nostres clients crear una web hostatjada als servidors d’Aureo, 
sinó que també volem donar-los la opció de que se la descarreguin i la posin al servidor que vulguin. Pels 
usuaris més avançats, amb coneixements tècnics, també se’ls donarà la possibilitat de poder-la modificar a 
plaer, personalitzant el codi generat. 

 
Això no és un pas trivial, ni tècnicament ni a nivell d’empresa, ja que implica variar el model de negoci i 

modificar la plataforma per oferir aquesta nova possibilitat. Després de valorar-ho, hem pres la decisió 
d’aturar l’ampliació de la plataforma amb noves funcionalitats per fer un refactoring. És a dir, es reescriurà 
i redissenyarà tota l’aplicació web per millorar-la internament i permetre continuar ampliant-la seguint el 
nou model de negoci.  

 
Un dels factors claus per prendre la decisió de fer un refactoring és la tecnologia amb la que 

actualment està creada la plataforma. Quan vam crear Aureo fa 4 anys ho vam fer utilitzant una eina 
anomenada e-Business Designer. Aquesta eina, creada per una empresa de Barcelona, en el seu moment 
va servir per crear la plataforma Aureo, però actualment és una limitació important per la seva ampliació. 
Això implica que s’ha de reescriure tota l’aplicació en un altre llenguatge. Per conèixer més sobre l’eina e-
Business Designer, es pot consultar l’Annex I on es resumeixen les seves bases i evolució.   
 

3. Organització de la memòria 
 

Aquesta memòria de pràctiques pretén demostrar els coneixements adquirits durant l’Enginyeria 
Tècnica en Informàtica de Gestió. Aquests s’han aplicat tan en la creació de la plataforma Aureo Manager, 
com en el llançament de la nova versió.  

 
En aquest document detallaré l’especificació dels blocs de Construcció i Generació de l’aplicació Aureo 

Manager, per permetre al lector entendre l’abast global del projecte. També inclouré el disseny del bloc de 
Generació. Aquest bloc és el primer que es converteix, pels següents motius:  

 
- Compatibilitat: Un punt molt important, que es citarà en els objectius del projecte, és garantir que 

tots els clients actuals que tenen webs creades amb Aureo Manager no pateixin cap afectació 
negativa amb el canvi. És a dir, tot ha de continuar funcionant exactament igual a com funcionava 
fins ara. Per aquest motiu, el primer que s’hauria de fer és construir un sistema capaç d’executar 
pàgines construïdes amb la última versió de l’aplicació. El que es generi ha de ser exactament igual 
al que es generava amb aquesta última versió. 

- Aprofitament: Els altres dos blocs, el del Constructor i el del Editor, aprofiten alguns dels apartats 
que s’han de programar en el bloc del Generador. Per tant, és preferible que el Generador sigui el 
primer per tal d’aprofitar aquest codi. 

- Dependència: El bloc del Constructor es basa en construir una web sempre sobre el resultat actual 
d’aquesta web. Per tant, hem de ser capaços de mostrar com es genera la web en el moment de 
construir-la. 
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1. Informe de Definició 
 

1. Objectius  
 
L’objectiu d’aquest projecte és refactoritzar la plataforma Aureo Manager per millorar tant la seva 

estructura interna, com la seva capacitat d’ampliació i difusió.  
 
Arribats a un punt on la plataforma no podia avançar degut a limitacions tècniques, es decideix aturar 

l’evolució de la plataforma en benefici d’una reescriptura total de codi i d’una ampliació de certes 
funcionalitats. 

 
Els objectius d’aquest canvi són:  
 
- Eliminar les limitacions tècniques: La plataforma estava desenvolupada en e-Business Designer, la 

qual cosa implicava tenir un conjunt de limitacions tècniques que feien que l’eina no pogués 
evolucionar en alguns aspectes.  

- Garantir la compatibilitat: Aureo Barcelona té un conjunt de clients que tenen contractats els 
serveis de creació i hostatjament de la seva web amb Aureo Manager. Aquests clients no han de 
patir cap canvi negatiu en les seves webs amb la nova versió de la plataforma.  

- Millorar el rendiment: L’eina e-Business Designer ha suposat, amb el temps, tenir problemes de 
rendiment tant a l’aplicació com a les webs que es serveixen amb Aureo Manager. Després de 
realitzar totes les optimitzacions possibles, el rendiment no compleix els nostres objectius, com 
reduir la velocitat de càrrega de les webs. La nova aplicació ha de tenir com a objectiu bàsic que les 
webs es generin més ràpid que en la versió anterior.  

- Ser una plataforma col·laborativa: La plataforma Aureo Manager ha de ser un sistema capaç 
d’acceptar desenvolupaments i ampliacions externes que dotin de més funcionalitat a la pròpia 
plataforma. Per tant, ha de ser un sistema obert i comprensible perquè desenvolupadors externs 
puguin interacturar amb els seus elements i ampliar amb noves funcionalitats.  

- Aprofitar la feina feta: Aureo Manager és una plataforma 100% funcional amb més de 4 anys 
d’evolució. Tots els processos realitzats, ja siguin relatius a definició o a programació, s’han de 
poder reaprofitar per evitar tornar a fer la mateixa feina i repetir errors. 

 
2. Definicions Prèvies 

 
Abans d’iniciar el projecte cal fer-nos una sèrie de preguntes per a saber com arrencar un projecte 

col·laboratiu des de zero. Aquestes qüestions serviran per començar amb les coses clares i tenir les bases 
del producte ben assentades. Hem de fer una recerca de les possibilitats actuals per a la construcció 
d’aquest tipus de sistemes.  

 
I. Repositori 

 
PREGUNTA: Quin és el millor repositori a utilitzar? 
 
RESPOSTA:  
 
Al plantejar-nos crear una aplicació des de zero, on hi haurà diferents persones involucrades en el seu 

desenvolupament, el primer en el que pensem és que s’ha de crear un repositori on tinguem guardat i 
compartit el projecte, per tal de tenir un bon control de versions i una còpia de seguretat del codi. 

 
El mercat ofereix diferents opcions: 
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- Git: Sistema de control de versions creat per Linus Torvalds. Les 

principals característiques d’aquest sistema són:  
 No-Linealitat de Canvis 
 Sistema basat en fitxers, no projectes 
 Gestió distribuïda 
 Magatzem en HTTP, FTP SSH o rsync 
Aquest sistema, al ser distribuït, es basa en la no centralitat del control de versions. Cada node 
actua de manera independent, sincronitzant les versions entre tots els nodes existents. Això 
significa que cada node pot realitzar de manera independent branques i commits parcials.  

  
- Subversion: Sistema de control de versions dissenyat per reemplaçar CSV, 

sota llicència Apache/BSD. Les principals característiques són: 
 Modificacions atòmiques 
 Magatzem en HTTP o WebDAV 
 Gestió centralitzada 
Aquest sistema, centralitzat, treballa sobre un node central del repositori, 
on es creen les branques i es pugen les noves versions. 

 
Després de valorar cadascuna de les opcions per separat, es decideix crear inicialment un repositori de 

subversion. Inicialment el projecte serà privat, només per a nosaltres, i podem aprofitar que tenim un 
servidor de desenvolupament propi, on tots els programadors poden treballar conjuntament. Al tenir un 
equip reduït i limitat de desenvolupadors, s’ha preferit utilitzar aquest sistema ja que ens aportarà més 
agilitat en el dia a dia pel que fa a la creació de codi i de proves. El model de subversion encaixa millor 
perquè treballa sobre un punt central on es troba el repositori, en comparació amb git o mercurial, que es 
basen en nuclis independents. 

 
Un cop llençada la primera versió de l’aplicació, s’obrirà la plataforma a l’entrada de nous 

col·laboradors, fent-lo un projecte públic. En aquest moment sí que serà millor migrar el projecte a un 
sistema com git o mercurial, aprofitant que existeixen projectes com github o bitbucket per a projectes 
d’aquest estil.  
 

II. Proves 
 

PREGUNTA: Des d’on podrem realitzar les proves? 
 
RESPOSTA:  
 
Les proves es realitzaran en el mateix servidor de desenvolupament, on tothom compartirà el mateix 

entorn per la realització de proves i la connexió a la base de dades. D’aquesta manera es pot distribuir la 
feina dels desenvolupadors no només per a tasques o funcionalitats, sinó que també per als rols. Si tothom 
està provant sobre el mateix entorn, un desenvolupador es pot enfocar més a la capa de presentació i un 
altre a la capa de domini de la mateixa funcionalitat i ho poden provar conjuntament. 
 

III. Programari 
 
PREGUNTA: Com es desenvoluparà el projecte (programari necessari pels desenvolupadors)? 
 
RESPOSTA:  
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El programa triat pel desenvolupament és el Netbeans, ja que aporta 
les eines i instruments adequats pel desenvolupament en PHP. 
Comparativament parlant, hauria servit també Eclipse ja que aporten 
funcionalitats molt semblants (de les que nosaltres necessitem). 
Qualsevol dels dos IDE’s ens podria haver servit. La tria s’ha realitzat per 
l’experiència prèvia en aquests IDE’s.  

 
Per l’accés a la base de dades, qualsevol eina pot servir. Es recomana utilitzar alguna eina senzilla i 

lliure, com HeidiSQL. 
 

IV. Llicenciament 
 
PREGUNTA: Quins tipus de llicenciament de programari existeixen i quin és el millor pel nostre cas? 
 
RESPOSTA:  
 
El llicenciament de l’aplicació serà GPL3 per permetre la consulta, adaptació i ús del codi generat, 

reservant la comercialització a l’empresa propietària.  
 

V. Frameworks PHP 
 
PREGUNTA: Quines opcions hi ha per estructurar el projecte en PHP5? Quins frameworks hi ha 

disponibles i avantatges/inconvenients de cadascun d’ells. 
 
RESPOSTA:  
 
Existeixen molts frameworks en PHP5 pensats per facilitar la creació d’aplicacions web. En base a 

coneixements previs i recomanacions, hem analitzat dues opcions principals:  
 

- Zend Framework: És un dels frameworks més 
coneguts i utilitzats en PHP. És tot orientat a 
objectes i aporta llibreries per facilitar la creació de 
llocs o aplicacions web ben estructurades i amb 
potència de desenvolupament, basades en MVC. 

 
- FuelPHP: És un framework de PHP menys conegut, però que 

últimament va aconseguint adeptes, al estar creat 100% des de la 
versió 5.3 de PHP. El framework aporta una estructura simple 
però potent per a crear llocs o aplicacions web basades en MVC. 

 
La decisió de quin framework utilitzar no només es basa en què ens aporta cadascun d’aquests 

frameworks, sinó també en les necessitats que tenim en aquest projecte en concret. Si fos per arrencar un 
projecte 100% des de zero, probablement em decidiria per FuelPHP, al ser un framework molt lliure i amb 
llibreries molt interessants. Però en el cas que ens ocupa, tot i haver de crear un projecte des de zero, 
partim del coneixement adquirit de la versió anterior, on està tot programat però en un altre llenguatge no 
estructurat. A més a més, hi ha un punt molt important a tenir en compte: el bloc principal, el bloc del 
Generador, ha de ser un sistema capaç de generar i retornar les pàgines web de manera àgil i ràpida. Els 
frameworks aporten molta estructuració i automatismes, però, d’altra banda, en alguns casos fan que el 
temps de resposta s’incrementi degut al nombre de llibreries que carrega o a les comprovacions o 
dinamismes que té.  
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Despres d’avaluar aquests criteris, es decideix que per la part del Generador no s’utilitzarà cap 

framework. Aprofitarem el coneixement adquirit d’haver analitzat Zend Framework i FuelPHP per a muntar 
un esquelet del projecte en base als avantatges d’aquests frameworks, però totalment a mida de l’aplicació 
Aureo Manager.  
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2. Presa de Requisits 
 

A continuació es detallen les bases de la generació de les pàgines construïdes amb Aureo Manager.  
 

1. Accés a les pàgines 
 

Tot lloc web creat amb Aureo Manager, té vinculats un conjunt de dominis. Com a mínim tindrà un 
domini gratuït proporcionat per Aureo (subdomini d’aureo.es). Al rebre una petició s’ha de detectar a quin 
lloc web pertany el domini per a carregar tots els elements necessaris només d’aquest lloc web. 

 
Un cop detectat el lloc web al que pertany, s’ha d’escanejar la URL per determinar la pàgina que s’està 

intentant consultar. Per això hem d’entendre l’estructura lògica d’una web feta amb Aureo Manager. 
 

Un lloc web creat amb la plataforma Aureo Manager, com qualsevol altre web, està format per un 
conjunt de pàgines, que defineixen el seu mapa web. En el cas d’Aureo, agrupem certes pàgines segons el 
seu propòsit, per tal de simplificar-ne la creació i el manteniment. És a dir, totes les pàgines que continguin 
un post estaran agrupades en una sola pàgina i es maquetarà una sola vegada. Totes les que tinguin el 
detall d’una notícia estaran agrupades en una altra pàgina amb la seva maquetació, etc. Aquesta 
maquetació s’utilitzarà per mostrar cada post, notícia, producte, etc., depenent de la URL a la que 
s’accedeix. En resum, definim dos tipus de pàgines diferents, segons el contingut que ha de mostrar la 
pàgina:  

 
- Pàgines Estàtiques: Les pàgines estàtiques són aquelles que només tenen una URL per accedir-hi 

(en un idioma). És a dir, no vol dir que el contingut estigui escrit directament en un arxiu físic i sigui 
fixat. Totes les pàgines d’Aureo es generen dinàmicament, però les que anomenem estàtiques són 
aquelles que sempre mostraran el mateix contingut. Les pàgines d’aquest tipus són: la Home, la 
pàgina de Contacte i una pàgina que conté un llistat de posts. La pàgina de llistat de posts, per 
exemple, mostrarà un llistat dels posts que hi hagi guardats a la base de dades, però només hi ha 
una URL per accedir-hi, per tant el contingut sempre serà el mateix.  

 
- Pàgines Dinàmiques: Les pàgines dinàmiques són aquelles que tenen més d’una URL per accedir-hi, 

i la URL marcarà quin és el contingut que s’ha de mostrar. Com s’ha comentat abans, només hi 
haurà una pàgina maquetada per mostrar un post, una notícia o un producte. Depenent de la URL a 
la que s’accedeix, es mostrarà la informació del Post 1 o del Post 2, o de la Notícia 1, etc. però 
sempre amb la maquetació d’aquella pàgina. Per això diem que són dinàmiques.  

 
En la següent taula, es mostra un exemple d’una web amb un blo, amb un exemple de les seves pàgines 

i les seves URL’s: 
 

Pàgina URL’s 

Home http://domini.com/Inici.html 

Qui som? http://domini.com /Qui-som.html 

Contacte http://domini.com /Contacte.html 

Blog http://domini.com /Blog.html 

Post http://domini.com /Blog/Post1.html 
http://domini.com /Blog/Post2.html 
http://domini.com /Blog/Post3.html 
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A més a més, Aureo permet la creació de llocs web multi idioma. Una mateixa web, amb tot el seu 
contingut, pot estar en fins a 9 idiomes diferents (català, castellà, anglès, francès, italià, alemany, 
portuguès, rus i xinès). No s’ha de duplicar contingut ni pàgines per a tenir una web en multi idioma. Aureo 
crea una URL diferent per a cada idioma, de manera que quan s’accedeix des d’aquella URL es mostra el 
contingut en aquell idioma. La pàgina només es maquetarà una vegada, i és el contingut el que es tradueix. 
D’aquesta manera, per un lloc web amb un bloc en català i castellà, tindríem les següents pàgines i URL’s: 

  

Pàgina URL’s 

Home http://domini.com /Inici.html 
http://domini.com /Inicio.html 

Qui som? http://domini.com /Qui-som.html 
http://domini.com /Quienes-somos.html 

Contacte http://domini.com /Contacte.html 
http://domini.com /Contacto.html 

Blog http://domini.com /Blog.html 
http://domini.com /Blog-es.html 

Post http://domini.com /Blog/Post1.html 
http://domini.com /Blog-es/Post1-es.html 
http://domini.com /Blog/Post2.html 
http://domini.com /Blog-es/Post2-es.html 
http://domini.com /Blog/Post3.html 
http://domini.com /Blog-es/Post3-es.html 

 
Per defecte, per a cada pàgina Aureo proposa una URL única per a accedir-hi. Sempre són URL’s 

amigables, és a dir, URL’s que els buscadors entenen i poden indexar millor. En les URL’s no apareixen 
identificadors interns d’elements, sinó els noms dels elements que es mostren. L’estructura de les URL’s 
per defecte segueix el següent patró: 

 

Tipus Patró 

Pàgina Estàtica /Nom-Pagina.html 
Exemple: http://domini.com /Inici.html 

Pàgina Estàtica d’un Plugin /Nom-Plugin.html 
Exemple: http://domini.com /Blog.html 

Pàgina de detall de Categoria d’un Plugin /Nom-Plugin/Nom-Categoria.html 
Exemple: http://domini.com/Blog/Categoria1.html 

Pàgina de detall d’un Element d’un Plugin /Nom-Plugin/Nom-Categoria/Nom-Element.html 
Exemple: http://domini.com/Blog/Categoria1/Post1.html 

 
Un cop escanejada la URL, es detecta quina és la pàgina que s’ha de construir. En cas que sigui una 

pàgina dinàmica, es guarda també quin serà l’element que s’haurà de mostrar en aquesta pàgina.  
 

2. Generació de l’estructura 
 

Consultant la configuració de la pàgina que s’ha de carregar, es munta l’estructura html que ha de tenir 
aquesta pàgina.  

 
Totes les pàgines creades amb Aureo tenen una estructura concreta, que s’ha definit per facilitar la 

maquetació de la pàgina (que es fa automàticament a partir de la construcció en blocs que s’ha fet amb 
l’eina Constructor). És una estructura que permet crear qualsevol disseny tenint una maquetació neta. 
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Primer de tot, una pàgina es divideix en Zones. Sempre hi haurà 2 zones a cada pàgina:  
 
- Zona Comuna: És una zona compartida per a totes les pàgines, que serà exactament igual en totes 

elles. En aquesta zona comuna es trobaran els elements de la capçalera, el peu i el menú, per 
exemple.  

 
- Zona Específica: És la resta d’espai de la pàgina, que serà diferent per a cada pàgina. 

 
Dins de cadascuna de les zones de la pàgina, hi ha un conjunt d’elements, que conformen l’estructura 

de la pàgina: 
 
- Àrees: És un primer element que engloba parts de la pàgina i en defineix la seva estructura general. 

En una pàgina es poden crear dues files d’àrees i, en cada fila, entre 1 i 5 àrees una al costat de 
l’altra. 

 

 
 

- Seccions: Dins de cada àrea hi pot haver-hi N seccions, que es col·locaran una sota l’altra. 
Cadascuna d’aquestes seccions seran els elements amb contingut de la pàgina. Existeixen molts 
tipus de seccions (que es descriuran al següent apartat) per afegir qualsevol mena de contingut, des 
d’un text a un mapa de Google o un formulari de contacte.  

  
3. Generació de les seccions 

 
Un cop s’ha creat l’esquelet de la pàgina, s’afegeix l’html de cadascuna de les seccions que s’han 

configurat en el moment de construir-la.  
 
Existeixen molts tipus de seccions diferents, per poder afegir contingut a la pàgina. Hi ha alguna que és 

nativa de l’aplicació, però la majoria estan disponibles quan l’usuari instal·la un plugin a l’aplicació que 
ofereix aquesta funcionalitat. Els tipus de seccions més utilitzats són:  

 
- Divisor: Permet dividir una àrea en columnes per poder posar seccions una al costat de l’altra dins 

la mateixa àrea. 
 

- Barra d’adreces: Mostra la barra d’adreces de la navegació de la pàgina actual. 
 

- Logotip: Mostra el logotip del lloc web. 
 

- Idiomes: Mostra enllaços de la pàgina en els diferents idiomes disponibles del lloc web. 
 

- Menús: Mostra els menús del lloc web. 
 

- Buscador Global: Mostra un buscador per cercar contingut a les pàgines del lloc web. 
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- Formulari Dinàmic: Permet mostrar un formulari de contacte personalitzat. 

 
 

- Mapa de Google: Permet mostrar un mapa de Google amb localització. 
 

- Embed: Permet mostrar codi incrustat a la pàgina. 
 

- Compratir: Permet mostrar elements per compartir el contingut de la pàgina (com botons de 
m’agrada de Facebook, twitejar, +1 de Google Plus, compartir per correu, etc.) 
 

- Comentaris: Permet mostrar una secció de comentaris aprofitant l’eina Disqus. 
 

- Botiga Online: Permet mostrar diferents elements per al funcionament d’una botiga online (com 
son una cistella de compra, un formulari per que l’usuari introdueixi les seves dades, un formulari 
de confirmació, etc.) 
 

- Mapa Web: Permet mostrar un mapa web amb tots els enllaços de la web. 
 

- Contingut de base de dades: Aquest és el tipus de secció més complex i potent. En un lloc web es 
poden instal·lar una gran varietat de Plugins que instal·len una base de dades, i un CMS per 
gestionar-la. Per posar alguns exemples de Plugins, son Productes, Bloc, Notícies, Esdeveniments, 
etc. Per conèixer més informació sobre els Plugins a Aureo, es pot consultar l’Annex II. La secció de 
tipus Contingut de base de dades permet mostrar un element concret d’aquestes bases de dades, o 
un llistat d’elements. És el tipus de secció que s’utilitza, per exemple, per mostrar un llistat de 
productes o un post del bloc.  
 
4. Generació dels estils 

 
A mida que es va construint un lloc web, es va guardant la configuració de com vol l’usuari que es 

mostri cada element (posició, marges, colors, i un llarg etcètera). Tota aquesta configuració es realitza a 
nivell visual i queda emmagatzemada pel moment de Generació del lloc web. En aquest moment es llegeix 
aquesta configuració per muntar una fulla d’estils dinàmica amb tots els estils dels elements html 
construïts en passos anteriors.  
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Per a generar els estils del lloc web, s’ha de seguir el següent procés:  
 
- Generar els estils de l’esquema general de la pàgina.  
- Generar els estils dels elements situats en la Zona Comuna. 
- Generar els estils de l’esquema d’àrees de la pàgina. 
- Generar els estils de cadascuna de les seccions de la pàgina. 

 
5. Nous requisits 

 
La conversió de l’aplicació d’un llenguatge propietari, a OpenSource, respon a una decisió corporativa 

de deixar de tenir limitacions derivades de la tecnologia i adaptar-nos a les necessitats actuals del mercat. 
Això implica també un canvi del model de negoci pel que fa a públic objectiu, venta i distribució.  

 
Degut a aquests canvis, hi ha funcionalitats actuals que deixen de ser importants i d’altres que 

sorgeixen. Hi ha Plugins que han deixat d’utilitzar-se o que han estat absorbits per noves funcionalitats, per 
tant, no s’han de convertir. En aquesta fase de definició funcional, s’acota l’abast del projecte per definir 
quines noves funcionalitats es fan durant la migració i quines es faran després. 
 

Es defineixen els següents canvis envers la versió actual:  
 

- Les pàgines web creades en Aureo es precompilaran en arxius php, enlloc de generar-se cada 
vegada a partir de la configuració guardada: 

 
Amb el sistema anterior era inviable guardar una versió precompilada de cadascuna de les pàgines. 
Al decidir crear la nova versió del projecte en PHP, sí que és tècnicament possible, i ho hem 
considerat un avantatge respecte a la versió anterior. Al tenir les pàgines precompilades, trigaran 
menys en servir-se perquè no s’haurà de generar, sinó que només s’haurà de llegir bona part del 
codi. Hi haurà moltes menys consultes a la base de dades per tant la càrrega del servidor també 
se’n veurà beneficiada.  
Per tant, físicament tindrem arxius generats amb una combinació de html i php. Aquests arxius 
tindran l’estructura de la pàgina, fins al nivell de les seccions. Aquestes sí que es generaran en el 
moment de la petició, per a poder servir el contingut més nou. 
 

- El sistema de Plugins de l’aplicació (funcionalitats que es poden afegir a les webs), que fins ara era 
intern de l’aplicació, s’abstrau i s’encapsula.  
 
D’aquesta manera, s’aïlla el comportament base i les extensions que es poden afegir, i s’obre la 
porta a que qualsevol desenvolupador pugui crear nous Plugins per l’aplicació. Fins ara el codi dels 
Plugins estava barrejat amb el codi intern de l’aplicació, la qual cosa feia que diferents Plugins 
poguessin afectar al funcionament d’altres o que la detecció d’errors o ampliacions fos molt més 
complicada. Al aïllar el codi de cada Plugin deixem de tenir aquests problemes i convertim 
l’aplicació en un sistema molt més modular.  
 

- Es crea una API perquè els Plugins de base de dades puguin oferir el seu contingut tant a l’aplicació 
com a eines externes.  

 
Per tal de millorar encara més l’encapsulació dels Plugins, els que creen i mantenen taules de base 
de dades, crear una API per accedir i modificar el contingut permet que aquestes dades també 
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siguin accessibles des de fora de l’aplicació, perquè en un futur qualsevol aplicació externa pugui 
reaprofitar aquestes dades.   
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3. Especificació 
 

En aquest apartat es detalla l’especificació de les funcionalitats tant del bloc de Construcció com del 
bloc de Generació.  

 
1. Bloc de Construcció 

 
El bloc de Construcció permet crear pàgines web al sistema que seran servides utilitzant el Generador 

de la mateixa aplicació.  
 
Les bases d’aquest bloc són permetre als usuaris crear pàgines web per als seus clients sense tenir 

coneixements tècnics, de manera visual i intuïtiva.  
 
A continuació detallo els casos d’ús d’aquesta part de l’aplicació. Tots aquests casos d’ús son portats a 

terme per l’usuari d’Aureo. L’usuari s’ha d’haver creat un compte a www.aureo.es i ha accedit a Aureo 
Manager.  
 
  

http://www.aureo.es/
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Casos d’Ús 
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Cas d’ús Crear un nou lloc web 

Descripció L’actor crea un nou lloc web 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari prem el botó de nou lloc web 
- S’obre la pantalla de creació d’un nou lloc web 
- L’usuari escull el nom del seu lloc web 
- L’usuari escull un domini gratuït (subdomini d’aureo.es) 
- L’usuari escull una plantilla de disseny 
- L’usuari confirma la creació 
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- Es crea el lloc web utilitzant la plantilla seleccionada 

Possibles errors i 
cursos alternatius 

- Si l’usuari s’ha deixat dades en blanc no es permetrà continuar. 
- Si l’usuari tria un nom per la web ja existent, s’informarà i no permetrà 

continuar. 
- Si l’usuari tria un domini ja existent, s’informarà i no permetrà continuar. 

 

  
 

Cas d’ús Configurar el lloc web 

Descripció L’actor configura els element generals del seu lloc web 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari obre el seu lloc web al Constructor 
- L’usuari accedeix a la pestanya de Control General  
- L’usuari configura els dominis del seu lloc web 
- L’usuari configura els idiomes del seu lloc web 
- L’usuari configura el SEO del seu lloc web 
- L’usuari accedeix a la pestanya de Plugins 
- L’usuari instal·la els plugins que vol tenir disponibles al lloc web 

 

Cas d’ús Configurar els dominis (inclòs en Configurar el lloc web) 

Descripció L’actor configura els dominis del seu lloc web 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a l’apartat de Dominis, dins de la Configuració General 
- L’usuari configura quin és el domini gratuït des del que vol accedir al lloc 

web. Aquest domini gratuït serà un subdomini d’aureo.es 
- L’usuari configura la resta de dominis que vol que accedeixin al lloc web. 
- L’usuari selecciona per a cada domini quin és l’idioma amb el que es 

mostrarà el contingut quan els usuari accedeixin des d’aquell domini. 
- L’usuari prem el botó de desar la configuració 
- Es desa la configuració dels dominis 

Possibles errors i 
cursos alternatius 

- Si l’usuari introdueix un subdomini d’aureo.es que ja existeix, s’informa a 
l’usuari que aquest domini ja existeix i no es deixa desar 

- Si l’usuari introdueix un domini que ja existeix en un altre lloc web, 
s’informa a l’usuari que aquest domini ja existeix i no es deixa desar 
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Cas d’ús Configurar els idiomes (inclòs en Configurar el lloc web) 

Descripció L’actor configura els idiomes del seu lloc web 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a l’apartat de Idiomes, dins de la Configuració General 
- L’usuari selecciona quins idiomes vol tenir instal·lats al seu lloc web (a triar 

entre català, castellà, anglès, francès, italià, portuguès, alemany, rus i xinès) 
- L’usuari selecciona l’idioma principal del lloc web 
- L’usuari prem el botó de desar la configuració 
- S’adverteix a l’usuari que aquests canvis afegiran o esborraran contingut 

(depenent de si han afegit o eliminat idiomes) 
- L’usuari accepta la confirmació 
- Es desa la configuració dels idiomes 

Possibles errors i 
cursos alternatius 

- Si l’usuari cancel·la a la pantalla de confirmació no s’efectuaran els canvis 
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Cas d’ús Configurar el SEO (inclòs en Configurar el lloc web) 

Descripció L’actor configura els SEO del seu lloc web 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a l’apartat de SEO, dins de la Configuració General 
- L’usuari selecciona si vol que els títols de les pàgines continguin accents 
- L’usuari configura el patró que s’utilitzarà per a crear els títols de les 

pàgines, utilitzant elements com el nom del lloc web, el nom de la pàgina o 
textos personalitzats i combinant-los entre ells 

- L’usuari configura el títol de la Home per a cada idioma 
- L’usuari configura les keywords i descripció per a cada idioma 
- L’usuari configura el meta rating, meta description, meta robots i meta 

author 
- L’usuari configura un html personalitzat per situar a la capçalera o al peu de 

la pàgina 
- L’usuari puja un favicon pel lloc web 
- L’usuari escriu el contingut de l’arxiu robots.txt 
- L’usuari prem el botó de desar la configuració 
- Es desa la configuració de SEO 

Possibles errors i 
cursos alternatius 

- Si l’usuari intenta pujar un fitxer per al favicon que no té el format acceptat 
(ico), s’informa a l’usuari que l’arxiu no te el format correcte. 
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Cas d’ús Instal·lar plugins (inclòs en Configurar el lloc web) 

Descripció L’actor instal·la plugins al seu lloc web 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a l’apartat de Plugins (anomenat mòduls en la versió 
anterior) 

- L’usuari selecciona quins plugins vol tenir instal·lats en el seu lloc web 
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- L’usuari deselecciona quins plugins tenia instal·lats però vol desinstal·lar 
- L’usuari prem el botó de instal·lar 
- S’instal·len els plugins seleccionats per instal·lar i es desinstal·len els 

seleccionats per desinstal·lar 

Possibles errors i 
cursos alternatius 

- Si un plugin estén la funcionalitat d’un altre plugin, no es deixa instal·lar 
fins que l’altre plugin estigui instal·lat. S’informa a l’usuari d’aquest fet 

 

 
 

Cas d’ús Construir el lloc web 

Descripció L’actor construeix el seu lloc web  

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a la pestanya de Constructor 
- L’usuari configura la Zona Comuna de totes les pàgines 
- L’usuari crea els estils per al seu lloc web 
- L’usuari accedeix a la pestanya de Pàgines 
- L’usuari afegeix les pàgines que necessita 
- L’usuari selecciona la pàgina que vol editar 
- L’usuari afegeix contingut a la pàgina 
- L’usuari aplica els estils a la pàgina 

 

Cas d’ús Configurar la Zona Comuna (inclòs en Construir el lloc web) 

Descripció L’actor configura la Zona Comuna del seu lloc web 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a la pestanya de Constructor 
- L’usuari defineix la distribució de la Zona Comuna 
- L’usuari defineix l’ample del lloc web 
- L’usuari configura les capes del lloc web 
- L’usuari configura els elements de la Zona Comuna 
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Cas d’ús Definir la distribució de la Zona Comuna (inclòs en Configurar la Zona Comuna) 

Descripció L’actor defineix la distribució de la Zona Comuna 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a l’apartat de Disseny (anomenat Look & Feel a la versió 
anterior) 

- L’usuari accedeix a l’apartat de Distribució de la Zona Comuna 
- L’usuari selecciona quina distribució vol que tingui la Zona Comuna al seu 

lloc web 
- L’usuari prem el botó d’aplicar la configuració 
- Es desa la configuració de la Zona Comuna 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

 

 
 

Cas d’ús Definir l’ample del lloc web (inclòs en Configurar la Zona Comuna) 

Descripció L’actor defineix l’ample que tindran les pàgines del seu lloc web 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a l’apartat de Disseny (anomenat Look & Feel a la versió 
anterior) 

- L’usuari accedeix a l’apartat General 
- L’usuari configura quin ha de ser l’ample de les pàgines 
- L’usuari prem el botó d’aplicar la configuració 
- Es desa la configuració de l’ample de les pàgines 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

Possibles errors i 
cursos alternatius 

- Si l’usuari introdueix un valor no numèric, s’informa a l’usuari que el valor 
introduït és incorrecte i no es permet desar 

 

 
 

Cas d’ús Configurar les capes (inclòs en Configurar la Zona Comuna) 

Descripció L’actor configura les capes generals del lloc web, que donen l’estructura general de 
les pàgines 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a l’apartat de capes al Constructor 
- L’usuari configura la imatge, posició i color de fons de cadascuna de les 7 

capes 
- Es desa la configuració de les capes 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

Possibles errors i 
cursos alternatius 

- Si l’usuari intenta pujar un arxiu que no sigui una imatge, s’informa a 
l’usuari que el format de fitxer és incorrecte i no es desa 
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Cas d’ús Configurar els elements de la capçalera (inclòs en Configurar la Zona Comuna) 

Descripció L’actor configura els elements de la capçalera, que estaran presents en totes les 
pàgines 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari configura el Logotip 
- L’usuari configura la barra d’idiomes 
- L’usuari configura el menú 

 

Cas d’ús Configurar el logo (inclòs en Configurar els elements de la capçalera) 

Descripció L’actor configura el logotip del seu lloc web 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a la configuració del logotip 
- L’usuari puja el seu logotip 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa el nou logotip 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

Possibles errors i 
cursos alternatius 

- Si l’usuari intenta pujar un arxiu que no sigui una imatge, s’informa a 
l’usuari que el format de fitxer és incorrecte i no es desa 

 

 
 

Cas d’ús Configurar la barra d’idiomes (inclòs en Configurar els elements de la capçalera) 

Descripció L’actor configura la barra d’idiomes del seu lloc web 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a la configuració de la barra d’idiomes 
- L’usuari selecciona si vol mostrar un separador 
- L’usuari selecciona si vol mostrar una bandera al costat de cada idioma 
- L’usuari selecciona si vol mostrar el nom complet del idioma, una 

abreviació o no mostrar-lo 
- L’usuari selecciona quina alineació vol que tinguin els idiomes 
- L’usuari selecciona l’espai que es deixarà entre idiomes 
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- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la configuració de la barra d’idiomes 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

Possibles errors i 
cursos alternatius 

- Si l’usuari escriu un valor no numèric en l’ample entre els idiomes, 
s’informa a l’usuari que el valor és incorrecte i no es deixa desar 

 

 
 

Cas d’ús Configurar el menú (inclòs en Configurar els elements de la capçalera) 

Descripció L’actor configura el menú de la web 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a l’apartat de menús, dins la pestanya de pàgines 
- L’usuari selecciona afegir nou node de menú 
- L’usuari configura el nom del node de menú en cada idioma 
- L’usuari selecciona si aquest node penjarà d’algun altre node de menú 
- L’usuari selecciona a si aquest node apuntarà a una pàgina interna o a una 

URL externa 
- L’usuari selecciona la pàgina a la que apuntarà el node, o escriu la seva URL 
- L’usuari selecciona si l’enllaç s’obrirà a la mateixa finestra o a una de nova 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la configuració del menú 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

 

 
 

Cas d’ús Crear pàgines (inclòs en Construir el lloc web) 

Descripció L’actor crea noves pàgines per al seu lloc web 

Actors Usuari d’Aureo 
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Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari crea una nova pàgina i la configura 
- L’usuari defineix l’esquema d’àrees de la pàgina 

 

Cas d’ús Configurar la pàgina (inclòs en Crear pàgines) 

Descripció L’actor configura una nova pàgina per al seu lloc web 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a l’apartat de pàgines 
- L’usuari selecciona afegir nova pàgina 
- L’usuari dona nom a la pàgina en cada idioma 
- Es proposa quina serà la URL per aquella pàgina, corregint caràcters 

prohibits perquè sigui amigable i assegurant que sigui diferent en cada 
idioma 

- L’usuari selecciona si vol que aquesta pàgina aparegui a la barra d’adreces 
- L’usuari selecciona si vol que aquesta pàgina aparegui al mapa web 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la nova pàgina i la seva configuració 

Possibles errors i 
cursos alternatius 

- Si la URL de la pàgina ja existeix, s’informa a l’usuari que aquest valor ha de 
ser únic i no el permet desar 

 

 
 

Cas d’ús Definir les àrees (inclòs en Crear pàgines) 

Descripció L’actor defineix quin és l’esquema d’àrees que vol que tingui aquesta pàgina 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a l’apartat de pàgines 
- L’usuari prem a la pàgina que desitja editar 
- S’obre la pàgina a l’apartat de construcció 
- L’usuari selecciona editar la configuració de la pàgina 
- S’obre la pestanya d’edició de la configuració de la pàgina 
- L’usuari selecciona l’esquema d’àrees que vol que tingui la pàgina 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la configuració de la pàgina 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 
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Cas d’ús Afegir contingut (inclòs en Construir el lloc web) 

Descripció L’actor afegeix contingut a les seves pàgines 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a l’apartat de pàgines 
- L’usuari prem a la pàgina on vol afegir contingut 
- S’obre la pàgina a l’apartat de construcció 
- L’usuari prem el botó d’afegir  
- L’obre la finestra amb els elements disponibles per afegir 
- L’usuari arrossega l’element que vol afegir a l’àrea on vol situar-lo 
- S’obre la finestra de configuració d’aquell contingut 
- L’usuari configura el contingut 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la configuració del contingut 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 
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Cas d’ús Configurar secció de base de dades (inclòs en Afegir contingut) 

Descripció L’actor configura una secció del tipus base de dades 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a la configuració de la secció del tipus base de dades 
- S’obre la configuració de la secció 
- L’usuari selecciona quina distribució d’espais vol utilitzar, per a cada 

element de la base de dades mostrat 
- Per a cada camp que vulgui mostrar, l’usuari l’arrossega en un dels espais 

de la distribució triada 
- L’usuari tria com vol ordenar els resultats 
- L’usuari tria el nombre de registres a mostrar 
- L’usuari tria si vol utilitzar paginació per als resultats. En cas afirmatiu la 

configura 
- L’usuari selecciona quins filtres vol aplicar a la secció, per limitar els 

resultats mostrats 
- L’usuari crea enllaços a pàgines del mateix lloc web o externes, i els col·loca 

als camps mostrats 
- L’usuari selecciona si vol que les imatges es puguin veure en gran utilitzant 

un passador d’imatges 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la configuració de la secció 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 
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Cas d’ús Configurar secció mapa de Google (inclòs en Afegir contingut) 

Descripció L’actor configura una secció del tipus mapa de Google 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a la configuració de la secció del tipus mapa de Google 
- S’obre la configuració de la secció 
- L’usuari introdueix al buscador el lloc on vol centrar el mapa 
- L’usuari tria la mida que tindrà la secció 
- L’usuari tria si vol mostrar el marcador al mapa 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la configuració de la secció 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

 

 

 

 

 

Cas d’ús Configurar secció embed (inclòs en Afegir contingut) 

Descripció L’actor configura una secció del tipus embed 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a la configuració de la secció del tipus embed 
- S’obre la configuració de la secció 
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- L’usuari introdueix el codi embed a utilitzar 
- L’usuari tria la mida que tindrà la secció 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la configuració de la secció 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

 

 

 

 

 

Cas d’ús Configurar secció divisor (inclòs en Afegir contingut) 

Descripció L’actor configura una secció del tipus divisor 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari arrossega dins una àrea una secció de tipus divisor 
- Es desa la secció divisor nova dins l’àrea seleccionada 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

 

 

 

 
 

Cas d’ús Configurar secció barra d’adreces (inclòs en Afegir contingut) 

Descripció L’actor configura una secció del tipus barra d’adreces 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari arrossega dins una àrea una secció de tipus barra d’adreces 
- Es desa la secció barra d’adreces nova dins l’àrea seleccionada 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

 

 
 

Cas d’ús Configurar secció compartir (inclòs en Afegir contingut) 

Descripció L’actor configura una secció del tipus compartir 

Actors Usuari d’Aureo 
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Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari afegeix una secció compartir Twitter “Tweet” 
- L’usuari afegeix una secció compartir Facebook “M’agrada” 
- L’usuari afegeix una secció compartir Google “+1” 
- L’usuari afegeix una secció compartir AddThis 
- L’usuari afegeix una secció compartir General 
- L’usuari afegeix una secció compartir Enviar a un amic 

 

Cas d’ús Configurar secció compartir Twitter “Tweet” (inclòs en Configurar secció 
compartir) 

Descripció L’actor configura una secció del tipus compartir Twitter “Tweet” 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari afegeix una secció compartir Twitter “Tweet” 
- S’obre la pantalla de configuració de la secció 
- L’usuari selecciona l’idioma de la pàgina compartida 
- L’usuari selecciona l’idioma del botó 
- L’usuari selecciona l’estil del botó (comptador vertical, horitzontal o sense 

comptador) 
- L’usuari introdueix el nom de l’usuari a qui se li atribueix el tweet 
- L’usuari configura si vol que el tweet es faci sobre una pàgina i un text 

concret 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la secció de compartir Twitter “Tweet” 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Procés de reescriptura i redisseny d'una aplicació web 

 

39 
 

Cas d’ús Configurar secció compartir Facebook “M’agrada” (inclòs en Configurar secció 
compartir) 

Descripció L’actor configura una secció del tipus compartir Facebook “M’agrada” 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari afegeix una secció compartir Facebook “M’agrada” 
- S’obre la pantalla de configuració de la secció 
- L’usuari selecciona l’estil del botó (Standard, botó amb comptador o caixa 

amb comptador) 
- L’usuari configura l’ample 
- L’usuari selecciona l’esquema de color (clar o fosc) 
- L’usuari selecciona el tipus de lletra 
- L’usuari configura si vol que el m’agrada es faci sobre una pàgina en 

concret 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la secció de compartir Facebook “M’agrada” 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

 

 

 
 

 

Cas d’ús Configurar secció compartir Google “+1” (inclòs en Configurar secció compartir) 

Descripció L’actor configura una secció del tipus compartir Google “+1” 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari afegeix una secció compartir Google “+1” 
- S’obre la pantalla de configuració de la secció 
- L’usuari selecciona l’idioma de la pàgina compartida 
- L’usuari selecciona la mida (petit, mitjà, estàndard i alt) 
- L’usuari selecciona si vol mostrar l’anotació (bombolla, en línia o cap) 
- L’usuari selecciona l’ample 
- L’usuari configura si vol que el “+1” es faci sobre una pàgina en concret 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la secció de compartir Google “+1” 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 
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Cas d’ús Configurar secció compartir AddThis (inclòs en Configurar secció compartir) 

Descripció L’actor configura una secció del tipus compartir AddThis 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari afegeix una secció compartir AddThis 
- S’obre la pantalla de configuració de la secció 
- L’usuari selecciona l’idioma de la pàgina compartida 
- L’usuari selecciona un estil 
- L’usuari configura si vol que l’AddThis es faci sobre una pàgina en concret i 

el seu títol 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la secció de compartir AddThis 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 
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Cas d’ús Configurar secció compartir General (inclòs en Configurar secció compartir) 

Descripció L’actor configura una secció del tipus compartir General 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari afegeix una secció compartir General 
- S’obre la pantalla de configuració de la secció 
- L’usuari selecciona enganxa el codi de compartir que ha obtingut del 

proveïdor en el que vol compartir 
- L’usuari omple els espais dinàmics utilitzant els botons de títol de la pàgina 

actual i idioma de la pàgina actual 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la secció de compartir General 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

 

 

 

 

 

Cas d’ús Configurar secció enviar a un amic (inclòs en Configurar secció compartir) 

Descripció L’actor configura una secció del tipus enviar a un amic 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari afegeix una secció enviar a un amic 
- S’obre la pantalla de configuració de la secció 
- L’usuari selecciona l’idioma de la pàgina compartida 
- L’usuari tria si vol que es mostri text al botó 
- L’usuari selecciona un estil pel popup que apareixerà 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la secció de enviar a un amic 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 
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Cas d’ús Configurar secció comentaris (inclòs en Afegir contingut) 

Descripció L’actor configura una secció del tipus comentaris utilitzant l’aplicació externa 
Disqus 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari afegeix una secció del tipus comentaris 
- S’obre la configuració de la secció 
- L’usuari llegeix les instruccions de configuració 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

 

 

 

 

 

Cas d’ús Configurar secció cercador global (inclòs en Afegir contingut) 

Descripció L’actor configura una secció del tipus cercador global 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari afegeix una secció del tipus cercador global 
- S’obre la configuració de la secció 
- L’usuari tria l’espai que hi haurà entre la caixa de text i el botó 
- L’usuari selecciona la pàgina on es mostraran els resultats 
- L’usuari tria si vol que primer es mostri el botó o la caixa de text 
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- L’usuari configura el text pel botó en cada idioma 
- L’usuari configura el text d’ajuda de la caixa de text en cada idioma 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la configuració de la secció cercador global 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

 

 

 
 

 

Cas d’ús Configurar secció mapa web (inclòs en Afegir contingut) 

Descripció L’actor configura una secció del tipus mapa web 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari afegeix una secció del tipus mapa web 
- S’obre la configuració de la secció 
- L’usuari tria l’ordre en el que vol que apareguin les pàgines de primer nivell 

al mapa web 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la configuració de la secció mapa web 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 
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Cas d’ús Configurar secció tenda online (inclòs en Afegir contingut) 

Descripció L’actor configura les seccions del tipus tenda online 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari afegeix el botó de comprar a una secció de productes 
- L’usuari configura la secció de la cistella de compra 
- L’usuari configura la secció de dades de pagament 
- L’usuari configura la secció de confirmar comanda 
- Es desa la configuració de la tenda online 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

 

Cas d’ús Configurar secció formulari dinàmic (inclòs en Afegir contingut) 

Descripció L’actor configura la secció del tipus formulari dinàmic 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari afegeix una secció del tipus formulari dinàmic 
- S’obre la configuració de la secció 
- L’usuari posa un nom al formulari 
- L’usuari tria si vol que el formulari aparegui després de prémer un botó 
- L’usuari tria si vol mostrar un enllaç per veure les condicions d’ús 
- L’usuari tria si vol que l’usuari introdueixi un captcha abans d’enviar el 

formulari 
- L’usuari tria si vol redirigir a l’usuari a una pàgina diferent un cop enviat el 

formulari 
- L’usuari tria quins camps vol que tingui el formulari 
- L’usuari tria una direcció de correu on vol que s’enviïn les peticions de 

contacte (a part de ser emmagatzemades al sistema) 
- L’usuari configura els texts que apareixen al formulari, per cada idioma 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la configuració de la secció formulari dinàmic 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 

 

 

 

 

 

Cas d’ús Crear estils (inclòs en Construir el lloc web) 

Descripció L’actor crea els estils que podrà aplicar posteriorment a tots els elements de les 
pàgines 

Actors Usuari d’Aureo 
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Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a l’apartat de Disseny (anomenat Look & Feel a la versió 
anterior) 

- S’obre la pestanya de Disseny 
- L’usuari crea els estils de text 
- L’usuari crea els estils de botó 
- L’usuari crea els estils de contenidor 
- L’usuari crea els estils de menú 
- L’usuari crea els estils de paginació 

 

 
 

Cas d’ús Crear estils de text (inclòs en Crear estils) 

Descripció L’actor crea els estils de text per aplicar a qualsevol text que aparegui a la web 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a la pestanya de estils de text (anomenat Fonts) 
- Es mostra un llistat amb els estils de text creats 
- L’usuari prem afegir un nou estil de text 
- S’obre la finestra de configuració de l’estil de text 
- L’usuari configura la font, color i mida de la lletra 
- L’usuari tria si vol mostrar una icona abans del text 
- L’usuari configura si vol que el text mostri una ombra 
- L’usuari tria si el text ha d’estar en negreta, cursiva, subratllat o majúscules 
- L’usuari configura els mateixos aspectes pel rollover 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la configuració de l’estil de text 
- Es refresca el llistat i la pàgina per a veure els canvis aplicats 
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Cas d’ús Crear estils de botó (inclòs en Crear estils) 

Descripció L’actor crea els estils de botó per aplicar a qualsevol text o botó que aparegui a la 
web 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a la pestanya de estils de botó 
- Es mostra un llistat amb els estils de botó creats 
- L’usuari prem afegir un nou estil de botó 
- S’obre la finestra de configuració de l’estil de botó 
- L’usuari configura el fons del botó (color i dues imatges per a la dreta i 

esquerra) 
- L’usuari tria la vora i si vol cantonades arrodonides 
- L’usuari selecciona un estil de text per utilitzar en el text 
- L’usuari configura la separació entre el text i la vora del botó 
- L’usuari configura els mateixos aspectes pel rollover 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la configuració de l’estil de botó 
- Es refresca el llistat i la pàgina per a veure els canvis aplicats 

 

 
 

Cas d’ús Crear estils de contenidor (inclòs en Crear estils) 

Descripció L’actor crea els estils de contenidor per aplicar com a embolcall a pàgines, àrees o 
seccions 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a la pestanya de estils de contenidor 
- Es mostra un llistat amb els estils de contenidor creats 
- L’usuari prem afegir un nou estil de contenidor 
- S’obre la finestra de configuració de l’estil de contenidor 
- L’usuari tria la vora i si vol cantonades arrodonides del contenidor general 
- L’usuari tria els marges laterals i superior del contenidor general 
- L’usuari configura el fons del contenidor general (color i imatge de fons) 
- L’usuari configura el fons del contenidor intern (imatge) 
- L’usuari tria si vol que el contenidor tingui títol 
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- L’usuari configura el fons del títol (color i imatge de fons) 
- L’usuari selecciona l’estil de text a utilitzar en el títol 
- L’usuari configura la vora que tindrà el títol 
- L’usuari configura l’alçada del títol 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la configuració de l’estil de contenidor 
- Es refresca el llistat i la pàgina per a veure els canvis aplicats 

 

 
 

Cas d’ús Crear estils de menú (inclòs en Crear estils) 

Descripció L’actor crea els estils de menú per al menú del lloc web 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a la pestanya de estils de menú 
- Es mostra un llistat amb l’estil del menú 
- L’usuari prem el botó d’editar l’estil de menú 
- S’obre la finestra de configuració de l’estil de menú 
- L’usuari tria la vora i si vol cantonades arrodonides del contenidor  
- L’usuari tria l’espaiat entre els nodes i el contenidor 
- L’usuari configura el fons del contenidor (color i imatge de fons) 
- L’usuari configura el fons dels nodes (color i imatge de fons) 
- L’usuari selecciona l’estil de text a utilitzar en els nodes 
- L’usuari configura la forma que tindran els nodes (ample, vores i 

cantonades arrodonides) 
- L’usuari configura l’espai dels nodes entre el text i la caixa 
- L’usuari configura la separació entre nodes 
- L’usuari configura els mateixos paràmetres en els nodes quan l’usuari hi 

passa per sobre o un node està seleccionat 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la configuració de l’estil de menú 
- Es refresca el llistat i la pàgina per a veure els canvis aplicats 
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Cas d’ús Crear estils de paginació (inclòs en Crear estils) 

Descripció L’actor crea els estils de paginació per aplicar a les paginacions dins les seccions de 
base de dades 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a la pestanya de estils de paginació 
- Es mostra un llistat amb els estils de paginació creats 
- L’usuari prem afegir un nou estil de paginació 
- S’obre la finestra de configuració de l’estil de paginació 
- L’usuari tria si vol que el contenidor de la paginació tingui un estil de 

contenidor 
- L’usuari tria si vol que la paginació sigui només amb imatges 
- L’usuari tria si vol amagar els botons de primer i últim 
- L’usuari configura el fons de l’element base (color i imatge de fons) 
- L’usuari selecciona l’estil de text a utilitzar en l’element base 
- L’usuari configura la separació de l’element base 
- L’usuari configura les vores de l’element base 
- L’usuari configura les mateixes opcions en l’element seleccionat, l’element 

quan l’usuari passa per sobre, l’element anterior, l’element següent, 
l’element primer i l’element darrer 

- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la configuració de l’estil de paginació 
- Es refresca el llistat i la pàgina per a veure els canvis aplicats 
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Cas d’ús Aplicar estils (inclòs en Construir el lloc web) 

Descripció L’actor aplica els estils creats anteriorment als elements de la pàgina 

Actors Usuari d’Aureo 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari prem al botó de seleccionar 
- Es mostra la finestra amb les eines de selecció 
- L’usuari tria una de les eines de selecció (àrees, seccions, ítems, texts, 

imatges o paginacions) 
- S’il·luminen els elements d’aquell tipus que hi ha a la pàgina 
- L’usuari prem a sobre de l’element il·luminat pel que vol triar l’estil 
- Apareix el llistat d’elements d’estil creats per aquell tipus 
- L’usuari tria quin element d’estil vol aplicar a aquell element 
- L’usuari prem el botó de desar 
- Es desa la configuració de l’estil en aquell element 
- Es refresca la pàgina per a veure els canvis aplicats 
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2. Bloc de Generació 
 
El bloc de Generació, com s’ha comentat abans, és un dels blocs més importants de l’aplicació, ja que 

és l’encarregat de llegir les configuracions que s’han realitzat des del bloc Constructor i traduir-les en 
pàgines web 100% funcionals i competitives, a nivell de velocitat i d’estructura interna i SEO. 

 
La complicació d’aquest bloc no radica tant el nombre de funcionalitats com en la complexitat de 

reconeixement de l’estructura dels llocs webs creats amb Aureo Manger i la generació correcta de tots els 
tipus de seccions, cadascuna amb la seva configuració pròpia. 

 
En aquest apartat diferencio les funcionalitats actuals del sistema i les millores que s’ha decidit 

incorporar en el moment de la creació de la nova versió de l’aplicació. 
 
A continuació detallo els casos d’ús d’aquesta part de l’aplicació. Tots aquests casos d’ús són portats a 

terme per l’usuari final.  
 
Casos d’Ús  

 

 
 

Cas d’ús Executar una pàgina 

Descripció L’actor accedeix a una pàgina del lloc web 

Actors Usuari final 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari a una pàgina del lloc web 
- S’accedeix a la configuració de la pàgina 
- Es genera l’estructura de la pàgina 
- Es generen les seccions que estan incloses a la pàgina 
- Es generen els estils de la pàgina 
- Es retorna la pàgina al usuari 
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Cas d’ús Accedir a la configuració de la pàgina (inclòs en Executar una pàgina) 

Descripció Es carrega la configuració de la pàgina a partir de la URL a la que ha accedit l’actor 

Actors Usuari final 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- L’usuari accedeix a una URL del lloc web 
- S’accedeix a la configuració de la pàgina 
- Es carrega la informació de la pàgina per a poder construir-la 

Possibles errors i 
cursos alternatius 

- Si la URL no correspon a cap pàgina del lloc web, es redirigeix a la pàgina 
d’error 

 

Cas d’ús Generar l’estructura (inclòs en Executar una pàgina) 

Descripció Es genera l’estructura de la pàgina 

Actors Sistema 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- A partir de la configuració de la pàgina, es genera la seva estructura 

 

Cas d’ús Generar les seccions (inclòs en Executar una pàgina) 

Descripció Es genera el codi de les seccions incloses a la pàgina 

Actors Sistema 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- Es llegeix la configuració per a cadascuna de les seccions incloses a la 
pàgina  

- Es genera el codi de la secció partint de la seva configuració 

 

Cas d’ús Generar els estils (inclòs en Executar una pàgina) 

Descripció Es genera el codi dels estils utilitzats a la pàgina 

Actors Sistema 

Curs típic 
d’esdeveniments 

- Es recullen els estils utilitzats a la pàgina  
- Es genera el codi dels estils utilitzats per a la fulla d’estils dinàmica 
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4. Disseny 
 
En aquest apartat detallaré el disseny de cadascuna de les funcionalitats definides dins el bloc 

Generador. 
 
En cadascun dels apartats mostraré: el disseny de la base de dades de les taules que estan implicades 

en aquella funcionalitat, un diagrama de les Classes i Funcions necessàries per a complir amb la 
funcionalitat i un diagrama de la seqüència seguida per a realitzar la funcionalitat.  

 
Abans del disseny de cadascuna de les funcionalitats, defineixo una fase prèvia de definicions tècniques 

generals que s’aplicaran a totes les fases. 
 

1. Definicions generals 
 

a. Disseny de la Base de Dades 
 
L’aplicació utilitzarà 3 bases de dades diferents, per tal de separar les taules segons el 

seu àmbit d’ús. En la definició de cadascuna de les bases de dades explico el motiu 
d’aquesta diferenciació.  

 
o Core: Aquesta base de dades és interna pel funcionament de l’aplicació. Les 

taules que es trobaran dins aquesta base de dades contindran dades que 
necessita l’aplicació. En aquesta base de dades no hi haurà cap taula relativa a la 
configuració del lloc web. Això és per oferir en un futur la possibilitat que dins 
una instal·lació d’Aureo s’hi pugui crear i servir més d’una web. D’aquesta 
manera, en aquesta base de dades hi hauran les taules comunes per l’aplicació i 
les taules de cada lloc web estaran per separat, en bases de dades diferents.  

o Site: Aquesta és la base de dades que contindrà totes les taules de configuració 
del lloc web. Aquestes taules seran les encarregades d’emmagatzemar tota la 
informació necessària per tal de construir correctament el lloc web.  

o Plugins: Aquesta base de dades contindrà totes les taules que necessiten els 
Plugins per al seu funcionament. S’ha decidit que estiguin separades de les 
taules del lloc web perquè els Plugins son elements que pot arribar a programar 
qualsevol col·laborador extern i així assegurem que qualsevol afectació que això 
pugui tenir no comprometi la seguretat de les taules internes.  

 
NOTA DE COMPATIBILITAT: com que aquesta aplicació s’està creant a partir d’una aplicació 
anterior i aquesta migració té els objectius de garantir la compatibilitat i de reaprofitar el 
codi generat fins al moment, la nomenclatura de les taules es mantindrà i es reaprofitaran el 
màxim nombre de taules possibles. En concret, aclarim el següent:  
 

o L’element central i d’unió de totes les taules és el lloc web. Inicialment a aquest 
concepte el vam anomenar Company, ja que estava més pensat per a webs 
corporatives d’empreses, i així s’ha quedat. En els següents diagrames es veuran 
taules com COMPANIES o COMPANY_* i camps com IDCOMPANY. Es refereixen 
a aquest concepte, al lloc web (site). Aquest nom no s’ha canviat en les taules 
que es reaprofiten, per tal d’intentar minimitzar els errors derivats de la sintaxi i 
la migració dels clients actuals. Les noves taules que es creen sí que ja parlen del 
concepte site enlloc de company. 
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o Les taules de l’anterior versió van ser creades utilitzant la plataforma e-Business 
Designer, que incorporava una eina per a la creació de bases de dades. Aquesta 
eina incorporava a totes les taules un seguit de camps interns, que no s’han 
esborrat, sinó que mantenim en alguns casos quan poden aportar informació 
rellevant. Aquests camps son: _idRegistro, _insercion, _modificacion, _username 
i _publicado.  

o També, a causa de migrar taules creades amb la plataforma antiga, els camps 
booleans estan creats com a ENUM(‘S’,’N’). Com abans, s’ha mantingut en alguns 
camps per tal d’evitar errors i sobretot per la migració d’aquests camps que 
suposaria als clients actuals.  

o En la versió anterior tots els llocs webs hostatjats per Aureo compartien la 
mateixa base de dades. Per aquest motiu, pràcticament totes les taules tenien 
un camp IDCOMPANY referint al identificador del lloc web al que pertanyien 
aquests registres. Aquest camp s’ha conservat per motius de seguretat, tot i que 
ara dins una taula només hi haurà els registres referents a un sol lloc web. 
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b. Diagrama de Classes i Funcions 
 

L’aplicació conté algunes classes generals que s’utilitzen per a diferents funcionalitats. 
Llibreries de funcions genèriques o llibreries comunes per als diferents apartats de 
l’aplicació. 

 
A més a més, l’aplicació té alguns arxius de funcions públiques (que no estan incloses en 

cap classe) que seran a les que s’accediran des de les pàgines compilades. 
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 Útils: Aquesta classe conté mètodes generals que s’utilitzen en diferents punts de 
l’aplicació. Per exemple, verificacions generals d’ús de components o recuperació de 
configuració general. També conté funcions per a formatar dades. 

 AureoFriendlyUrls: aquesta classe és l’encarregada de gestionar tots els elements 
relacionats amb les URL’s i la nomenclatura de les pàgines. És capaç tan de retornar 
l’identificador d’una pàgina a partir de una URL, com de decidir el nom de l’arxiu físic on 
es desarà la compilació d’una pàgina. 
 

2. Accedir a les pàgines 
 

a. Disseny de la Base de Dades 
 
A la base de dades Core tindrem les següents taules: 
 

 
 
Com es comentava en el punt 1, en aquesta base de dades tindrem les taules internes de 

l’aplicació pel funcionament general. En detall són:  
 

 SITES: és una taula senzilla que té la informació més bàsica del lloc web. Serveix per 
poder detectar, a partir del domini que està accedint al sistema, quin és el lloc web que 
s’ha de mostrar (en cas que n’hi hagués més d’un) i carregar els noms de les seves bases 
de dades Site i Plugins. 

 LANGUAGES i LANGUAGES_TXT: és la taula que té la informació de tots els idiomes que 
permet l’aplicació per als llocs web. Ara mateix son català, castellà, anglès, francès, 
italià, portuguès, alemany, rus i xinès.  

 LITERALS i LITERALS_TXT: és la taula que conté literals que puntualment escriu 
l’aplicació a les pàgines, com texts per defecte, però en general tots els texts de la web 
es troben en un altre lloc. 
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A la base de dades Site tindrem les següents taules: 
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Aquestes taules són les que estan implicades en la primera funcionalitat, l’accés al lloc 
web i a la pàgina que s’està intentant carregar segons la URL. En detall són:  

 

 COMPANIES i COMPANIES_TXT: aquestes taules contenen la informació bàsica del lloc 
web. Contenen tant identificadors interns d’elements de maquetació i disseny de la 
pàgina (IDZONESTRUCTURE, IDMENUSTYLE, IDSUBMENUSTYLE, ...), com elements per 
SEO (KEYWORDS, DESCRIPTION, ROBOTS, RATING, ...). 

 COMPANY_LANGUAGES: aquesta taula conté la relació dels idiomes instal·lats en 
aquest lloc web, així com la informació de quin és el seu idioma per defecte.  

 COMPANY_LANGUAGES_DOMAINS: aquesta taula conté la informació dels dominis 
vinculats al lloc web, relacionats amb l’idioma en el que s’ha de carregar la web al entrar 
des del domini. 

 COMPANY_MODULES: aquesta taula conté una relació dels Plugins instal·lats al lloc 
web. 

 SITE_URLS: aquesta taula conté un llistat de totes les URL’s del lloc web. Existirà una 
URL per cada pàgina i idioma, en el cas de les pàgines estàtiques, i una URL per cada 
pàgina, idioma i element en el cas de les pàgines dinàmiques. 
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b. Diagrama de Classes i Funcions 
 

A continuació es mostren les classes implicades en aquesta funcionalitat: 
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 Bootstrap: és la classe encarregada de l’arrencada inicial quan arriba qualsevol petició. 

 Config: és la classe encarregada de carregar l’arxiu de configuració i d’accedir a les seves 
propietats. En aquest arxiu tindrem propietats com la configuració d’accés a la base de 
dades. 

 Session: és la classe encarregada d’iniciar o mantenir la sessió, així com les variables que 
s’emmagatzemen en la mateixa. Permetrà dos tipus de variables a la sessió: 

o Variables Temporals: només tenen vigència mentre duri la petició. 
o Variables Gobals: tenen vigència mentre duri la sessió de l’usuari.  

Aquesta classe segueix el patró de disseny Sigleton, de manera que només podrà existir 
una instància d’aquesta classe. 

 Request: és la classe encarregada d’aspectes generals de la petició. Parsejarà la URL per 
tenir per separat el domini, la ruta i els paràmetres de la petició. També 
emmagatzemarà un llistat de tots els arxius que haurà d’incloure la pàgina a la capçalera 
(head) com els arxius d’estil (css) i scripts (js).  

 Db: aquesta classe que hereta de la classe de php mysqli permet l’accés a la base de 
dades. Té funcions tant per gestionar les connexions a les diferents bases de dades, com 
per realitzar consultes i modificacions.  

 AureoClass: aquesta classe abstracta conté les connexions a les diferents bases de 
dades i a la sessió. D’aquesta manera permet que qualsevol classe que hereti d’ella ja 
estiguin preparades per accedir a aquests elements. 

 User: és la classe encarregada d’emmagatzemar informació de l’usuari de la sessió. 

 Router: és la classe encarregada de carregar l’arxiu adequat per tal de donar la resposta 
correcta a l’usuari, depenent de la URL a la que s’ha cridat. Si és la primera petició de la 
sessió, s’encarrega d’inicialitzar variables necessàries. Abans de començar a carregar els 
arxius que generen la pàgina, s’assegura que aquesta petició no estigui demanant un 
arxiu estàtic o un arxiu dinàmic (dins l’explicació de la funcionalitat 4 s’explicarà el 
concepte d’arxius dinàmics). 

 
A més a més, aquesta funcionalitat acabarà incloent l’arxiu AureoPage.php (com es 

veurà en el diagrama de seqüència), que és un arxiu amb les instruccions necessàries per a 
executar l’arxiu php compilat de la pàgina que s’ha de mostrar. 

 
  



 Procés de reescriptura i redisseny d'una aplicació web 

 

60 
 

c. Diagrama de Seqüència 
 
A continuació es mostra la seqüència que es segueix per carregar qualsevol pàgina del 

lloc web, des de que el servidor rep la petició fins que s’inclou l’arxiu encarregat de 
començar a generar la pàgina.  

 
 

Totes les peticions que rep el servidor es dirigeixen a un sol arxiu. L’arxiu index.php. A 
partir d’aquí, passant per les diferents classes explicades en l’apartat anterior, es carrega tot 
el necessari per a la petició, i es pren la decisió de què és el que cal carregar depenent de la 
URL a través de la qual s’ha accedit.  

 
Si la petició que s’està realitzant ha de retornar una pàgina del lloc web, s’acaba cridant 

a l’arxiu AureoPage.php, que serà l’encarregat de carregar l’arxiu compilat de la pàgina 
actual, que generarà el codi de la pàgina.  
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3. Generar l’estructura 
 

a. Disseny de la Base de Dades 
 
A la base de dades Site tindrem les següents taules: 
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Aquestes taules són les que estan implicades en aquesta funcionalitat, la generació de 

l’estructura de la pàgina, que es farà a través del compilador. En detall són:  
 

 HEADERS: aquesta taula conté la configuració de la Zona Comuna a totes les pàgines. 
Conté la mida d’algunes seccions de la capçalera, com el logotip, els menús o els 
idiomes, i conté també la configuració de les capes de fons de les pàgines. Aureo permet 
l’ús de 7 capes diferents:  
 

 
 
En aquesta taula es desa la configuració per aquestes capes que s’aplicarà a totes les 
pàgines. A nivell de pàgina es pot sobreescriure aquesta informació perquè sigui 
diferent per aquella pàgina en concret.  
El llistat complet dels camps d’aquesta taula es troba a l’Annex III. 

 PAGES i PAGES_TXT: aquesta taula conté la configuració de cadascuna de les pàgines 
creades amb Aureo. Com s’ha vist abans, aquestes pàgines no corresponen a totes les 
URL’s del lloc web, sinó que és la maquetació de les pàgines estàtiques i dinàmiques. 
La taula conté informació sobre l’estructura d’àrees triada per a la pàgina, el seu títol i 
elements pel SEO en cada idioma o una personalització de les capes exclusiva per 
aquesta pàgina. 
El llistat complet dels camps d’aquesta taula es troba a l’Annex III. 

 STRUCTURES: aquesta taula conté la configuració de l’estructura d’àrees de cada 
pàgina. S’encarrega de guardar els marges definits entre les àrees així com l’enllaç amb 
cadascuna de les àrees definides a la pàgina i la seva posició. 

 HEADER_VIEWS: aquesta taula s’encarrega d’emmagatzemar la posició i mida de les 
seccions col·locades a la capçalera. 

 COMPANY_TITLE_ELEMENTS: aquesta taula emmagatzema la configuració del títol de 
les pàgines. Quins elements han d’aparèixer al títol i la seva posició, de manera que es 
pugui generar un títol dinàmic per a cada pàgina per a optimitzar el SEO. 

 MENUS i MENUS_TXT: aquesta taula conté un llistat de tots els nodes del menú del lloc 
web, siguin del nivell que siguin. Cada node de menú tindrà guardat el seu nom per a 
cada idioma, la seva posició dins el menú, quin ha de ser el seu enllaç, el seu 
comportament i si ha de penjar d’algun altre node. 

 AREAS i AREAS_TXT: aquestes taules emmagatzemen la configuració de les àrees de 
totes les pàgines del lloc web. En general, guarda els temes de maquetació de l’àrea, 
com els espais que s’han de deixar entre les seccions, o si s’ha d’utilitzar un contenidor 
per embolcallar l’àrea. 



 Procés de reescriptura i redisseny d'una aplicació web 

 

63 
 

 BLOCKS i BLOCKS_TXT: aquestes taules contenen la configuració de maquetació de les 
seccions. Aquesta configuració és principalment de maquetació, com la posició que té 
aquesta secció entre totes les seccions de l’àrea, o si aquesta secció ha de tenir un 
contenidor. 

 VIEWS: aquesta taula emmagatzema la configuració comuna que tenen tots els tipus de 
seccions que es poden col·locar a les pàgines. La majoria de les seccions també tenen 
taules específiques que guarden la configuració concreta per aquell tipus de secció.  
En aquesta taula es guarda el tipus de secció que és i l’enllaç amb les taules que 
contenen la seva configuració específica. En el cas de ser una secció de base de dades, 
també es guarda informació referent a la seva configuració general. 
El llistat complet dels camps d’aquesta taula es troba a l’Annex III. 
 

b. Diagrama de Classes i Funcions 

 
 

 Compiler: és la classe encarregada de l’arrencada de la compilació de les pàgines o d’un 
lloc web sencer. Aquesta classe crida a totes les funcions necessàries per a generar 
l’html de la pàgina i l’acaba emmagatzemant en un arxiu, que combinarà html i php. 

 ZoneFactory: aquesta classe segueix el patró de disseny Factory Method i permet 
recuperar la instància de la classe Zone que correspon a la distribució de la Zona 
Comuna que tingui configurada el lloc web. 

 Zone: aquesta és una classe de generalització que defineix els mètodes que han 
d’implementar totes les classes encarregades de muntar l’estructura definida per la 
distribució de la Zona Comuna. També implementa funcions comunes de tots els tipus 
de distribucions possibles.  

 Zone1 .. Zone9: aquestes classes són filles de Zone i sobreescriuen algun dels mètodes 
de generació de l’estructura general de la Zona Comuna. 
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 Builder: aquesta classe conté mètodes específics per a la lectura de la configuració de la 
pàgina i la generació del seu html. 

 
c. Diagrama de Seqüència 

 
4. Generar les seccions 

 
 SECCIÓ CONTINGUT DE BASE DE DADES 

 
La secció de Contingut de Base de Dades és la més comuna ja que molts Plugins ofereixen 

aquest tipus de secció per a mostrar continguts de les taules que creen. 
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a. Disseny de la Base de Dades 
 
A la base de dades Site tindrem les següents taules: 

 

 
 

Aquestes taules son les que contenen la configuració de la secció Contingut de Base de 
Dades. En detall són:  

 

 COMPANY_TABLES: aquesta taula conté el nom de les taules del Plugin al que pertany 
aquesta secció que s’han instal·lat al lloc web i contenen el contingut que es mostrarà. 

 COMPANY_FIELDS: aquesta taula conté el nom dels camps de les taules que el Plugin 
ofereix que s’han instal·lat en el lloc web.   

 VIEWS: aquesta taula ja s’ha comentat en el punt anterior. És la que contindrà la 
configuració general de la secció, com el nombre de registres a mostrar, la ordenació o 
la paginació. 

 VIEW_FIELDS i VIEW_FIELDS_TXT: aquesta taula conté un llistat dels camps dels que 
s’ha d’extreure la informació per a aquesta secció, així com configuració per a la 
maquetació. 
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 VIEW_SPACES: aquesta taula conté els espais de maquetació que s’han creat al 
configurar la secció i s’hi situa la informació dels camps de VIEW_FIELDS. Dins un 
VIEW_SPACE s’hi pot arribar a col·locar la informació de més d’un VIEW_FIELD. Aquesta 
taula també conté la configuració de maquetació de tot aquest espai de maquetació. 

 VIEW_LINKS: aquesta taula emmagatzema la configuració dels enllaços que conté la 
secció. 

 VIEW_FILTERS: aquesta taula conté la informació dels filtres aplicats a aquesta secció, 
que s’utilitzaran per saber quina informació en concret s’haurà de recuperar de la base 
de dades. 

 
A la base de dades Plugins tindrem les taules que crea el Plugin per emmagatzemar les 

dades que s’han de mostrar quan es construeix la pàgina. Qui construeix el Plugin decideix 
quines taules vol crear, depenent de l’objectiu del Plugin. La major part dels Plugins creats 
per Aureo tenen una estructura semblant, que cobreix pràcticament totes les necessitats 
dels usuaris. A continuació posem un exemple amb les taules que crea el Plugin de 
Productes: 
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Aquest esquema de taules s’utilitza per a la majoria de Plugins de contingut de base de 

dades. En detall són:  
 

 PRODUCTS i PRODUCTS_TXT: aquestes són les taules principals del Plugin. Es on 
s’emmagatzemen en aquest cas els productes. 
El llistat complet dels camps de la taula PROUCTS_TXT es troba a l’Annex III. 

 PRODUCT_CATEGORIES i PRODUCT_CATEGORIES_TXT: aquestes taules emmagatzemen 
categories per a classificar l’element principal. En aquest cas, categories per als 
productes. 

 PRODUCT_VARIANTS i PRODUCT_VARIANTS_TXT: aquestes taules emmagatzemen 
variants per als elements principals, en aquest cas, variants de productes amb un preu 
particular. 

 PRODUCT_IMAGES i PRODUCT_IMAGES_TXT: aquestes taules emmagatzemen imatges 
adjuntes per a l’element principal. 

 PRODUCT_FILES i PRODUCT_FILES_TXT: aquestes taules emmagatzemen arxius adjunts 
per a l’element principal. 

 PRODUCT_VIDEOS i PRODUCT_VIDEOS_TXT: aquestes taules emmagatzemen vídeos 
adjunts per a l’element principal. 

 PRODUCT_AUDIOS i PRODUCT_AUDIOS_TXT: aquestes taules emmagatzemen àudios 
adjunts per a l’element principal. 

 
  



 Procés de reescriptura i redisseny d'una aplicació web 

 

69 
 

b. Diagrama de Classes i Funcions 

 
 Sections: aquesta classe conté funcions destinades a recollir la configuració i preparar 

les dades per a totes les seccions de contingut de la base de dades. 

 ViewFactory: aquesta classe segueix el patró de disseny Factory Method i permet 
recuperar la instància que hereta de la classe View segons la presentació escollida pels 
elements de la secció de contingut de base de dades. 

 View: aquesta és una classe de generalització que defineix els mètodes que han 
d’implementar totes les classes encarregades de muntar la presentació definida per a 
les seccions de contingut de base de dades. També implementa funcions comunes de 
tots els tipus de presentació possibles.  

 ListWithImage1 .. Images: aquestes classes son filles de View i sobreescriuen algun dels 
mètodes de generació de l’estructura d’aquesta presentació en concret. A partir de la 
configuració i les dades a mostrar, munten l’html que s’imprimirà a la pàgina. 

 Api: Aquesta classe és l’encarregada de fer transparent la crida a les API’s de contingut, 
de manera de que, sense haver de tenir coneixement ni de la situació ni de 
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l’estructuració d’aquestes classes, se’n pugui recuperar la informació o interactuar amb 
la base de dades del Plugin. 

 Components/Products: aquesta classe (o altres classes com aquesta de qualsevol altre 
Plugin) està inclosa dins la API del Plugin i s’encarrega d’oferir tots els mètodes 
necessaris per interactuar amb les taules dinàmiques que gestiona el Plugin i recuperar 
o modificar la seva informació. 

 Model/Products: aquesta classe (o altres classes com aquesta de qualsevol altre Plugin) 
està inclosa dins la API del Plugin, i és la classe que representa l’entitat de base de 
dades. Els objectes d’aquesta classe son els productes, en aquest cas, i contenen totes 
les seves propietats.  

 
A més a més, l’arrencada d’aquesta funcionalitat es fa a partir de l’arxiu 

SiteFunctions.php (que pertany al Plugin), un arxiu que té publicades les funcions que 
ofereix aquest Plugin a les pàgines compilades per a col·locar les seccions. 

 
c. Diagrama de Seqüència 

 
 

 SECCIÓ DIVISOR 
 

La secció divisor serveix per mostrar a la pàgina dues seccions una al costat de l’altra. Tot i 
ser una secció, aquesta és especial ja que s’utilitza per a la maquetació de la pàgina i està 
incorporada a les funcionalitats base de l’aplicació. Això fa que aquesta secció no és construeixi 
com la resta en moment d’execució, sinó que es construeix en moment de compilació de la 
pàgina.  
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a. Disseny de la Base de Dades 
 
A la base de dades Site tindrem la següent taula: 
 

 
 

 DIVIDERS: aquesta taula conté l’identificador de les noves àrees que col·locarà el divisor 
a esquerra i dreta. Aquestes àrees s’emmagatzemaran a la taula AREAS (descrita 
anteriorment), igual que qualsevol àrea de la pàgina, amb la seva configuració de mida i 
disseny.  

 
b. Diagrama de Classes i Funcions 

 
Les classes que intervenen en la construcció dels divisors són les mateixes que s’han 

explicat en el punt 3 d’aquest apartat Generar l’Estructura. En concret, la classe Builder. 
Com s’ha comentat abans, la implementació d’aquesta funcionalitat està incorporada en el 
procés de compilació. 

 
c. Diagrama de Seqüència 

 

 
 

En aquesta secció es verifica si en la construcció d’una àrea es detecta que s’hi ha 
configurat un divisor. En cas afirmatiu, es llegeix la seva configuració i es torna a reprendre 
la construcció per aquestes dues àrees. 
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 SECCIÓ BARRA D’ADRECES 
 

La secció de Barra d’Adreces col·loca a la pàgina un llistat d’enllaços a les pàgines anteriors, 
jeràrquicament parlant, per tal de situar a l’usuari en l’arquitectura del lloc web i facilitar-li la 
navegació. 

 
a. Disseny de la Base de Dades 

 
A la base de dades Plugins tindrem la següent taula: 

 

 
 

 SMARTELEMENT_BREADCRUMBS: aquesta taula és simplement una referència a 
l’element que es situarà en la pàgina amb un identificador. No es desa més configuració 
aquí perquè tota la informació que necessitem per construir aquest element ja està 
emmagatzemat en altres taules, ja que son elements de configuració comuns. Per 
exemple, la situació d’aquesta secció a la pàgina està guardada a les taules de 
HEADER_VIEWS o VIEWS, explicades anteriorment.  

 
b. Diagrama de Classes i Funcions 

 
 BreadCrumbs: aquesta classe conté funcions destinades a recollir la configuració de la 

secció de Barra d’adreces i generar-ne l’html a partir d’aquesta. 
 

A més a més, l’arrencada d’aquesta funcionalitat es fa a partir de l’arxiu 
SiteFunctions.php (que pertany al Plugin), un arxiu que té publicada la funció 
get_breadcrumbs(), que ofereix aquest Plugin a les pàgines compilades per a col·locar 
aquest tipus de secció. 
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c. Diagrama de Seqüència 
 

 
 SECCIÓ LOGOTIP 

 
La secció de Logotip col·loca a la pàgina el logotip del lloc web que s’hagi configurat durant 

la construcció del lloc web. 
 

a. Disseny de la Base de Dades 
 
La configuració del logotip està desada a les taules COMPANIES i HEADERS que s’han 

explicat anteriorment. 
 

b. Diagrama de Classes i Funcions 
 

 
 OutputFormats: aquesta classe conté funcions destinades a recollir la configuració dels 

elements genèrics de la Zona Comuna i generar-ne l’html a partir d’aquesta. 
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A més a més, l’arrencada d’aquesta funcionalitat es fa a partir de l’arxiu 

AureoFunctions.php, un arxiu que té publicades les funcions que s’ofereixen des de 
l’aplicació a les pàgines compilades per a col·locar diferents elements a les pàgines. En 
aquest cas, s’utilitza la funció get_logo(). 

 
c. Diagrama de Seqüència 

 

 
 SECCIÓ IDIOMES 

 
La secció de Idiomes col·loca a la pàgina els enllaços per accedir al lloc web en la resta 

d’idiomes que s’ofereix (en el cas que s’ofereixi en més d’un idioma). 
 

a. Disseny de la Base de Dades 
 
La configuració dels idiomes està desada a la taula HEADERS que s’han explicat 

anteriorment. 
 

b. Diagrama de Classes i Funcions 
 

Les classes que intervenen en la construcció d’aquesta secció s’han explicat 
anteriorment. Són la classe OutputFormats, que conté les funcions de generació dels 
elements de la Zona Comuna, i les classes genèriques Utils i aureoFriendlyUrls. 

 
A més, l’arrencada d’aquesta funcionalitat es fa a partir de l’arxiu AureoFunctions.php 

que es comenta en la secció logotip. En aquest cas, s’utilitza la funció get_languages(). 
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c. Diagrama de Seqüència 
 

 
 

 SECCIÓ MENÚS 
 

La secció de Menús col·loca a la pàgina el menús que s’han configurat al lloc web. 
 

a. Disseny de la Base de Dades 
 
A la base de dades Site tindrem les següents taules: 
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 MENUS i MENUS_TXT: aquesta taula conté un llistat de tots els nodes del menú del lloc 
web, siguin del nivell que siguin. Cada node de menú tindrà guardat el seu nom per a 
cada idioma, la seva posició dins el menú, quin ha de ser el seu enllaç i el seu 
comportament, i si ha de penjar d’algun altre node. 

 
b. Diagrama de Classes i Funcions 

 
Les classes que intervenen en la construcció d’aquesta secció s’han explicat 

anteriorment. Son la classe OutputFormats, que conté les funcions de generació dels 
elements de la Zona Comuna, i la classe genèrica aureoFriendlyUrls. 

 
A més, l’arrencada d’aquesta funcionalitat es fa a partir de l’arxiu AureoFunctions.php 

que es comenta en la secció logotip. En aquest cas, s’utilitzen les funcions 
get_main_navigation() i get_sub_navigation(). 

 
c. Diagrama de Seqüència 

 
 

 SECCIÓ BUSCADOR GLOBAL 
 

La secció de Buscador Global col·loca a la pàgina un cercador perquè els usuaris pugui trobar 
contingut al lloc web. 
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a. Disseny de la Base de Dades 
 
A la base de dades Plugins tindrem les següents taules: 

 

 
 

 SMARTELEMENT_GLOBALSEARCH i SMARTELEMENT_GLOBALSEARCH_TXT: aquestes 
taules contenen la configuració de la secció Buscador Global. 

 
b. Diagrama de Classes i Funcions 

 

 
 

 GlobalSearch: aquesta classe conté funcions destinades a recollir la configuració de la 
secció de Buscador global i generar-ne l’html a partir d’aquesta. 

 
A més, l’arrencada d’aquesta funcionalitat es fa a partir de l’arxiu SiteFunctions.php 

(que pertany al Plugin). És un arxiu que té publicada la funció get_globalsearch() que ofereix 
aquest Plugin a les pàgines compilades per a col·locar aquest tipus de secció. 
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c. Diagrama de Seqüència 

 
 

 SECCIÓ FORMULARI DINÀMIC 
 

La secció de Formulari dinàmic permet col·locar a la pàgina formularis construïts 
dinàmicament. 
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a. Disseny de la Base de Dades 
 
A la base de dades Plugins tindrem les següents taules: 

 

 
 

 SMARTELEMENT_FORMBUILDER i SMARTELEMENT_FORMBUILDER_TXT: aquestes 
taules contenen la configuració de cadascun dels formularis creats en el lloc web. 

 SMARTELEMENT_FORMBUILDER_FIELDS i 
SMARTELEMENT_FORMBUILDER_FIELDS_TXT: aquestes taules contenen la configuració 
de cadascun dels camps de cada formulari. 

 SMARTELEMENT_FORMBUILDER_FIELD_OPTIONS i 
SMARTELEMENT_FORMBUILDER_FIELD_OPTIONS_TXT: aquestes taules contenen la 
configuració de les opcions disponibles dels camps de tipus desplegable. 
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b. Diagrama de Classes i Funcions 

 
 FormBuilder: aquesta classe conté les funcions necessàries per llegir la configuració del 

formulari i generar-ne el seu html. 

 Files: aquesta classe és l’encarregada d’emmagatzemar i gestionar arxius al servidor. 
 

A més a més, l’arrencada d’aquesta funcionalitat es fa a partir de l’arxiu 
SiteFunctions.php (que pertany al Plugin) que és un arxiu que té publicada la funció 
get_formbuilder() que ofereix aquest Plugin a les pàgines compilades per a col·locar aquest 
tipus de secció. 

 
c. Diagrama de Seqüència 
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 SECCIÓ MAPA DE GOOGLE 
 

La secció de Mapa de Google permet col·locar a la pàgina un mapa de Google Maps amb una 
localització. 

 
a. Disseny de la Base de Dades 

 
A la base de dades Plugins tindrem les següents taules: 

 

 
 

 CONFIG_GOOGLEMAP_KEYS: aquesta taula conté les claus de la API de Google Maps 
pels dominis del lloc web. 

 WIDGET_GOOGLEMAP: aquesta taula emmagatzema la configuració de la secció de 
Mapa de Google. 

 
b. Diagrama de Classes i Funcions 

 

 
 GoogleMaps: aquesta classe conté les funcions necessàries per llegir la configuració del 

mapa de Google i generar-ne el seu html. 
 
A mé, l’arrencada d’aquesta funcionalitat es fa a partir de l’arxiu SiteFunctions.php (que 

pertany al Plugin), un arxiu que té publicada la funció get_wgooglemap() que ofereix aquest 
Plugin a les pàgines compilades per a col·locar aquest tipus de secció. 
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c. Diagrama de Seqüència 

 
 

 SECCIÓ EMBED 
 

La secció de Embed permet col·locar a la pàgina elements incrustats d’altres llocs web, com 
components que ofereixen diferents proveïdors, vídeos de Youtube, llistes de Spotify i un llarg 
etcètera. 

 
a. Disseny de la Base de Dades 

 
A la base de dades Plugins tindrem les següents taules: 

 

 
 

 WIDGET_EMBED: aquesta taula emmagatzema la configuració de la secció de Embed. 
Conté el codi a imprimir a la pàgina i la mida del element. 

 
 
 
 

b. Diagrama de Classes i Funcions 
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 Embed: aquesta classe conté les funcions necessàries per llegir la configuració del 

embed i generar-ne el seu html. 
 
A més, l’arrencada d’aquesta funcionalitat es fa a partir de l’arxiu SiteFunctions.php 

(que pertany al Plugin) que és un arxiu que té publicada la funció get_wembed() que ofereix 
aquest Plugin a les pàgines compilades per a col·locar aquest tipus de secció. 

 
c. Diagrama de Seqüència 

 
 SECCIÓ COMPARTIR 

 
La secció de Compartir permet col·locar a la pàgina diferents elements que ofereixen les 

xarxes socials o propis per a compartir el contingut de la pàgina. 
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a. Disseny de la Base de Dades 
 
A la base de dades Plugins tindrem les següents taules: 

 

 
 

 WIDGET_ADDTHIS: aquesta taula emmagatzema la configuració de la secció de 
Compartir Addthis.  

 WIDGET_FACEBOOK_ILIKEIT: aquesta taula emmagatzema la configuració de la secció 
de Compartir Facebook “Like”.  

 WIDGET_PLUSONE: aquesta taula emmagatzema la configuració de la secció de 
Compartir Google “+1”.  

 WIDGET_SHARE: aquesta taula emmagatzema la configuració de la secció de Compartir 
Genèrica.  

 WIDGET_SENDFRIEND: aquesta taula emmagatzema la configuració de la secció de 
Compartir Enviar a un amic.  
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 WIDGET_TWITTER: aquesta taula emmagatzema la configuració de la secció de 
Compartir Twitter “Tweet”.  

 
b. Diagrama de Classes i Funcions 

 
 LinkSocial: aquesta classe conté les funcions necessàries per llegir la configuració de les 

seccions de compartir i generar-ne el seu html. 

 Parse: aquesta classe és l’encarregada de parsejar els tags de la configuració de les 
seccions de compartir per a substituir-los per elements de la pàgina actual (títol, url, 
etc.) 
 
A més a més, l’arrencada d’aquesta funcionalitat es fa a partir de l’arxiu 

SiteFunctions.php (que pertany al Plugin), un arxiu que té publicades les funcions 
get_wfacebookilikeit(), get_wtwitter(), get_wplusone(), get_waddthis(), get_wshare(), 
get_wsendfriend() que ofereix aquest Plugin a les pàgines compilades per a col·locar aquest 
tipus de secció. 
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c. Diagrama de Seqüència 
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 SECCIÓ COMENTARIS 

 
La secció de Comentaris permet col·locar a la pàgina els elements que proporciona 

l’aplicació Disqus per a que els usuaris de la web puguin fer comentaris. 
 

a. Disseny de la Base de Dades 
 
A la base de dades Plugins tindrem les següents taules: 

 

 
 

 COMMENTSBYDISQUS_CONFIG: aquesta taula emmagatzema la configuració feta per a 
l’ús de l’eina Disqus.  

 SMARTELEMENT_COMMENTSBYDISQUS: aquesta taula emmagatzema la referència de 
la secció de comentaris, per saber on s’ha de situar a la pàgina.  

 
b. Diagrama de Classes i Funcions 

 
 CommentsByDisqus: aquesta classe conté les funcions necessàries per llegir la 

configuració de la secció de comentaris i generar-ne el seu html i els scripts necessaris 
per a la pàgina. 
 
A més, l’arrencada d’aquesta funcionalitat es fa a partir de l’arxiu SiteFunctions.php 

(que pertany al Plugin),un arxiu que té publicada la funció get_commentsbydisqus() que 
ofereix aquest Plugin a les pàgines compilades per a col·locar aquest tipus de secció. 

 
 
 
 
 
 

c. Diagrama de Seqüència 
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 SECCIÓ BOTIGA ONLINE 
 

La secció de Botiga Online permet col·locar a la pàgina els elements necessaris per que els 
usuaris puguin comprar productes a través del lloc web. Aquests elements seran el preu del 
producte (amb un selector de variants), el botó per afegir a la cistella, la cistella de compra, el 
formulari per omplir les dades d’enviament i facturació, i la confirmació de la comanda abans de 
pagar. 

 
a. Disseny de la Base de Dades 

 
A la base de dades Plugins tindrem les següents taules: 
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Aquestes taules són les que contindran tant la configuració dels elements visuals, com 

de les comandes dels clients. En detall són:  
 

 ADDTOCART_SETTINGS i ADDTOCART_SETTINGS_TXT: aquesta taula emmagatzema la 
configuració per al botó d’afegir un producte a la cistella de compra i el seu text en cada 
idioma. 

 ONLINEPRICE_SETTINGS: aquesta taula contindrà la configuració de com s’ha de 
mostrar el preu del producte (amb o sense IVA) i si s’ha de mostrar un selector de 
variants, en cas que el producte en tingui.  

 ECOMMERCE_CONFIG: aquesta taula emmagatzema la configuració general de tota la 
botiga online, com per exemple els sistemes de pagament acceptats, els iVA que es 
poden aplicar als productes, els correus als que s’envien les comandes, etc. 

 SHOPPING_CART: aquesta és la taula encarregada d’emmagatzemar les comandes, des 
que es crea afegint el primer producte, fins que es finalitza el pagament. Conté tant un 
resum de la comanda com les dades de l’usuari que ha comprat i l’estat en el que es 
troba la comanda. 
El llistat complet dels camps d’aquesta taula es troba a l’Annex III. 

 SHOPPING_CART_ARTICLES: aquesta taula contindrà un llistat de tots els articles que 
inclou cada comanda, guardant no només la referència a l’article que es compra i la 
quantitat, sinó que també es desa el preu pel qual s’ha comprat, el nom del producte, 
etc., per fer que aquestes dades siguin persistents i no depenguin de l’article original. 
D’aquesta manera, per molt que es modifiquin o s’esborrin els productes que s’oferten 
a la web, aquí s’emmagatzema les dades principals del producte en el moment de fer la 
compra.  

 SMARTELEMENT_SHOPPING_CART i SMARTELEMENT_SHOPPING_CART_TXT: aquesta 
taula contindrà la configuració de l’element visible de la cistella de compra. 

 SMARTELEMENT_PAYMENT_DATA i SMARTELEMENT_PAYMENT_DATA_TXT: aquesta 
taula contindrà la configuració de l’element visible del formulari per introduir les dades 
de facturació i enviament. 
El llistat complet dels camps de la taula SMARTELEMENT_PAYMENT_DATA_TXT es troba 
a l’Annex III. 

 SMARTELEMENT_CONFIRM_ORDER i SMARTELEMENT_CONFIRM_ORDER_TXT: 
aquesta taula contindrà la configuració de l’element visible de la confirmació de la 
comanda abans de realitzar el pagament. 
El llistat complet dels camps de la taula SMARTELEMENT_CONFIRM_ORDER_TXT es 
troba a l’Annex III. 
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b. Diagrama de Classes i Funcions 

 
 OnlineShop: aquesta classe conté les funcions necessàries per llegir la configuració de 

les seccions necessàries per a la botiga online i generar-ne el seu html. També és 
l’encarregada de la gestió de les comandes que realitza l’usuari final. 
 
A més a més, l’arrencada d’aquesta funcionalitat es fa a partir de l’arxiu 

SiteFunctions.php (que pertany al Plugin) que és un arxiu que té publicada les funcions 
get_shoppingcart(), get_paymentdata() i get_confirmorder() que ofereix aquest Plugin a les 
pàgines compilades per a col·locar aquest tipus de secció. La funció addArticleToCart de la 
classe es crida directament per l’usuari final (quan l’usuari prem el botó d’afegir un article a 
la cistella). 
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c. Diagrama de Seqüència 
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 SECCIÓ MAPA WEB 

 
La secció de Mapa web permet col·locar a la pàgina un llistat amb tots els enllaços de la web 

ordenats, en l’idioma que s’està consultant la web. 
 

a. Disseny de la Base de Dades 
 
A la base de dades Plugins tindrem les següents taules: 
 

 
 SMARTELEMENT_SITEMAP: aquesta taula emmagatzema la referència de la secció de 

mapa web, per saber on s’ha de situar a la pàgina. 

 SITEMAP_PAGES: aquesta taula emmagatzema la configuració per a la secció de mapa 
web, en quant a la ordenació de les pàgines dins el mapa d’enllaços.  

 
b. Diagrama de Classes i Funcions 

 
 Sitemap: aquesta classe conté les funcions necessàries per llegir la configuració de la 

secció de mapa web i generar-ne el seu html. 
 
A més, l’arrencada d’aquesta funcionalitat es fa a partir de l’arxiu SiteFunctions.php 

(que pertany al Plugin) que és un arxiu que té publicada la funció get_sitemap() que ofereix 
aquest Plugin a les pàgines compilades per a col·locar aquest tipus de secció. 

 
c. Diagrama de Seqüència 
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5. Generar els estils 

 
a. Disseny de la Base de Dades 
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Aquestes taules son les que contenen la configuració de tots els elements d’estil que 
s’han creat en el constructor i la vinculació d’aquests amb els elements de les pàgines. En 
detall són:  

 

 TEXT_STYLES: aquesta taula conté la configuració de tots els estils de text definits al lloc 
web. 
El llistat complet dels camps d’aquesta taula es troba a l’Annex III. 

 BUTTON_STYLES: aquesta taula conté la configuració de tots els estils de botó definits al 
lloc web. 
El llistat complet dels camps d’aquesta taula es troba a l’Annex III. 

 CONTAINERS: aquesta taula conté la configuració de tots els estils de contenidor 
definits al lloc web. 
El llistat complet dels camps d’aquesta taula es troba a l’Annex III. 

 MENU_STYLES2: aquesta taula conté la configuració de tots els estils de menú definits al 
lloc web. 
El llistat complet dels camps d’aquesta taula es troba a l’Annex III. 

 PAGINATION_STYLES: aquesta taula conté la configuració de tots els estils de paginació 
definits al lloc web. 
El llistat complet dels camps d’aquesta taula es troba a l’Annex III. 

 OUTPUT_FORMAT_STYLE_TEXT_STYLE: aquesta taula conté la relació dels elements de 
les pàgines amb el seu estil de text. 

 OUTPUT_FORMAT_STYLE_BUTTON_STYLE: aquesta taula conté la relació dels elements 
de les pàgines amb el seu estil de botó. 

 
La relació dels elements que tenen estil de contenidor amb el seu estil es troba en la 

pròpia taula on es troba l’element (PAGES, AREAS, BLOCKS).  
La relació del menú amb el seu estil es troba a la pàgina COMPANIES.  
 

b. Diagrama de Classes i Funcions 

 
 Sitemap: aquesta classe conté les funcions necessàries per llegir la configuració de la 

secció de mapa web i generar-ne el seu html. 
 
A més a més, l’arrencada d’aquesta funcionalitat es fa a partir de l’arxiu 

SiteFunctions.php (que pertany al Plugin) que és un arxiu que té publicada la funció 
get_sitemap() que ofereix aquest Plugin a les pàgines compilades per a col·locar aquest 
tipus de secció. 
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c. Diagrama de Seqüència 
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5. Planificació 
 

A continuació es detallarà la planificació en temps i recursos del bloc de Generació del lloc web.  
 

1. Diagrama de Gantt 
 

ETAPES / MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

FASE I: Especificació i Disseny            

 Especificació            

 Disseny            

FASE II: Estructura del projecte            

 Crear l’estructura de directoris            

 Crear el conversor de eBDML a PHP            

 Crear el procés d’accés a les pàgines            

FASE III: Compilació            

 Crear el compilador            

FASE IV: Generació de les seccions            

 Secció Divisor            

 Secció Barra d’adreces            

 Secció Logo            

 Secció Idiomes            

 Secció Menús            

 Secció Buscador Global            

 Secció Formulari de Contacte            

 Secció Mapa de Google            

 Secció Embed            

 Secció Compartir            

 Secció Comentaris            

 Secció Tenda Online            

 Secció Mapa Web            

 Secció Contingut de Base de Dades            

FASE V: Generació d’estils            

 Permetre accés a arxius dinàmics            

 Generar la fulla d’estils dinàmica            

FASE VI: Documentació i Proves            

 Generar la documentació            

 Proves en l’aplicació            

 
2. Equip 

 
L’equip format per realitzar aquest projecte està format per tres rols diferents:  
 

 Analista 

 Programador 

 Tester 
 

3. Descripció de les etapes 
 

 FASE I: Especificació i Disseny 
 

 Especificació: en aquesta etapa es realitza l’anàlisi de les funcionalitats de l’aplicació 
(tant les funcionalitats existents com els canvis i millores que s’han d’aplicar). 
Rol: Analista. 
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 Disseny: en aquesta etapa es realitza el disseny de com s’implementaran les 
funcionalitats especificades en el punt anterior. 
Rol: Analista. 

 
 FASE II: Estructura del Projecte 
 

 Crear l’estructura de directoris de l’aplicació: en aquesta etapa es crea el projecte i 
l’estructura general que tindrà. També en aquest moment arrencarà el projecte al 
subversion. 
Rol: Programador 

 Crear el conversor de eBDML a PHP:en aquesta etapa es crea un conversor de codi per 
a migrar el codi anterior, escrit en eBDML a PHP per, a partir de codi PHP, poder 
reaprofitar-lo. 
Rol: Programador 

 Crear el procés d’accés a les pàgines:  en aquesta etapa es construeixen les classes i 
processos per a complir el cas d’ús Accedir a la configuració de la pàgina.  
Rol: Programador 

 
 FASE III: Compilació 
 

 Crear el compilador: en aquesta etapa es construeixen les classes i processos per a 
complir el cas d’ús de Generar l’estructura.  
Rol: Programador 

 
 FASE IV: Generació de les seccions 
 

 Secció Divisor: en aquesta etapa s’implementa la secció Divisor 

 Secció Barra d’adreces: en aquesta etapa s’implementa la secció Barra d’adreces 

 Secció Logotip: en aquesta etapa s’implementa la secció Logotip 

 Secció Idiomes: en aquesta etapa s’implementa la secció Idiomes 

 Secció Menús: en aquesta etapa s’implementa la secció Menús 

 Secció Buscador Global: en aquesta etapa s’implementa la secció Buscador Global 

 Secció Formulari de Contacte: en aquesta etapa s’implementa la secció Formulari de 
Contacte 

 Secció Mapa de Google: en aquesta etapa s’implementa la secció Mapa de Google 

 Secció Embed: en aquesta etapa s’implementa la secció Embed 

 Secció Compartir: en aquesta etapa s’implementen les seccions de Compartir 

 Secció Comentaris: en aquesta etapa s’implementa la secció Comentaris 

 Secció Botiga Online: en aquesta etapa s’implementa les seccions de Botiga Online 

 Secció Mapa Web: en aquesta etapa s’implementa la secció Mapa Web 

 Secció Contingut de base de dades: en aquesta etapa s’implementa la secció de 
Contingut de base de dades 
 
Rol: Programador 
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 FASE V: Generació dels estils  
 

 Permetre l’accés a arxius dinàmics: en aquesta etapa es desenvolupa el necessari per a 
poder executar arxius dinàmics.  
Rol: Programador 

 Generar la fulla d’estils dinàmica: en aquesta etapa es construeixen les classes i 
processos necessaris per a complir el cas d’ús de Generar els estils.  
Rol: Programador 

 
 FASE VI: Documentació i Proves 
 

 Generar la documentació: en aquesta etapa es genera la documentació utilitzant el 
PHPDoc, de manera que s’extreu la documentació escrita dins de cada classe.  
Rol: Tester 

 Proves en l’aplicació: en aquesta etapa es proven tots els casos d’ús i les funcionalitats 
per garantir que tot funciona correctament.  
Rol: Tester 

 
4. Anàlisi econòmica del projecte 

 
Hi ha dos aspectes a valorar per a l’anàlisi econòmica del projecte, el cost humà i el material.  

 
a. Cost Humà 

 
Calculem el cost humà a partir de les hores planificades per a cada rol. Cadascun dels 

rols té la seva tarifa. En la següent taula es mostra el cost humà desglossat:  
 

Perfil Preu / Hora Hores Total 

Analista 40 € / hora 160 hores 6.400 € 

Programador 25 € / hora 1.440 hores 36.000 € 

Tester 20 € / hora 160 hores 3.200 € 

TOTAL   45.600 € 

 
b. Cost Material 

 
El cost material es calcula a partir del cost del hardware i del software utilitzat en el 

projecte. En la següent taula es mostra el cost material desglossat: 
 

Ítem Cost  Quantitat Total 

Ordinador 800 € 1 800 € 

Servidor de desenvolupament 160 € / mes 11 mesos 1.760 € 

Microsoft Windows 8 
(Llicència inclosa amb l’ordinador) 

0 € 1 0 € 

Microsoft Office 2010 100 € 1 100 € 

Adobe Photoshop CS6 150 € 1 150 € 

Enterprise Architect Professional 199 € 1 199 € 

NetBeans (programari lliure) 0 € 1 0 € 

Heidi SQL (programari lliure)  0 € 1 0 € 

TOTAL   3.009 € 
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c. Cost Total 

 
Per tant, sumant els costos de tots els aspectes, tenim un cost total de: 

 

Element  Cost 

Cost Humà 45.600 € 

Cost Material 3.009 € 

TOTAL 48.609 € 
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6. Documentació 
 

Durant el desenvolupament de l’aplicació es va documentant cadascuna de les classes i funcions 
creades, per tal que la programació sigui comprensible i pugui ser mantinguda i ampliada fàcilment.  

 
Un cop finalitzat el desenvolupament, utilitzant la eina PHPDoc (www.phpdoc.org) es genera 

aquesta documentació. 
 

 
 
PHPDoc.org proporciona una eina per generar documentació a partir dels comentaris col·locats 

en el codi font, utilitzant uns TAG’s concrets per a estructurar aquesta documentació i dotar-la de 
sentit.  

 
A continuació es mostra l’esquema de referència que s’ha utilitzat per crear la documentació. 

L’idioma utilitzat per a la documentació és l’anglès, perquè sigui el més internacional possible.  
 

<?php 

 

/** 

 * Aureo Manager 

 * 

 * PHP Version 5.3 

 * 

 * @author    Aureo Barcelona SL <info@aureo.es> 

 * @link      http://www.aureo.es 

 */ 

 

namespace Aureo; 

 

/** 

 * Name of the library. 

 *  

 * Short description of this library main goal. 

 *  

 * Long description of this library. What are all the goals to achieve, what are its responsabilities and 
what offers to the system. 

 * 

 * @author Aureo Development Team 

 */ 

class Classname extends ExtendibleClass { 

 

    /** 

     * Short description of the function main goal. 

     *  

     * Long description of the goals of the function and general usage 

     *  

     * @todo Add this tag if is there anything pending to implement or check in this function 

     * @param type $varname Description of the parameter 

     * @return type Description of the response  

     */ 

    public function FunctionName($varname) { 
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 //  The code of the function 

 

    } 

 

 
} 

 
La documentació es genera en format html, utilitzant les plantilles que ofereix el propi PHPDoc. 

A continuació es mostra un exemple de la documentació generada: 
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7. Avaluació 
 

En aquest apartat realitzarem una avaluació de la feina feta i una autocrítica. És molt important 
al finalitzar qualsevol tasca o projecte prendre’ns un temps per avaluar com s’ha fet, per tal de 
poder: aprendre dels errors comesos i identificar les mancances personals per a poder millorar en 
el futur, de manera que la feina serveixi per un enriquiment a nivell personal, a part dels objectius 
propis del projecte. 

 
M’agradaria desglossar l’avaluació en diferents apartats per tal de valorar independentment 

cadascun dels àmbits del projecte:  
 

1. Avaluació de la decisió de reprogramar tot el sistema 
 

La decisió d’aturar l’evolució de la eina per a fer una reprogramació total del sistema ha 
estat una decisió molt complicada de prendre com a empresa, ja que suposa destinar molt 
temps i recursos a una feina que a curt termini no aporta cap benefici per a l’empresa. Tot i 
això, crec que la decisió que vam prendre va ser encertada perquè no haver fet el canvi hauria 
suposat a llarg termini molts més problemes per l’empresa dels que podíem assumir.  

 
2. Avaluació de la planificació 

 
La planificació ha tingut algun punt positiu, però també punts negatius.  
 
Per una banda, l’ordre en el que s’han planificat el desenvolupament del projecte ha estat 

molt adequat, ja que en tot moment les dependències quedaven cobertes i permetia anar 
provant progressivament el desenvolupament.  

 
Per altra banda, al ser un sistema tan complex, la primera fase d’especificació i disseny es va 

planificar massa curta per l’abast del projecte, no arribant a un 10% del total. Un cop arrencat el 
projecte, es va decidir ampliar una mica aquesta fase per tal de que la definició fos molt més 
acurada i clara, de manera que fins i tot després alguna fase de desenvolupament ha estat més 
curta del planificar gràcies a una bona definició. 

 
3. Avaluació de la distribució de feina 

 
Malauradament en aquest punt hi ha hagut mancances que no s’han pogut superar. A causa 

de l’estat actual de la companyia i el cost que suposa per ella una tasca de reprogramació (com 
he comentat al primer punt), no s’ha pogut destinar més recursos al projecte, recaient sobre 
dos programadors a temps parcial.  

 
Tot i això, la distribució de les tasques de desenvolupament entre aquests dos programadors 

considero que ha estat adequada a les seves capacitats i aptituds, de manera que un 
programador s’ha pogut centrar més en la part del nucli de l’aplicació i l’altre en la traducció de 
tots els tipus de seccions. 

 
4. Avaluació de les decisions preses 

 
Sobretot en la fase inicial del projecte hi ha hagut moltes decisions a prendre, que s’han 

hagut d’avaluar molt perquè aquestes no perjudiquin després en el desenvolupament del 
projecte o no limitessin l’aplicació en el futur (com va passar amb la versió anterior). Per aquest 
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motiu en aquesta memòria s’ha volgut remarcar aquesta presa de decisions en l’apartat de 
Definicions prèvies dins l’Informe de Definició.  

 
Considero que les decisions que s’han pres han estat les adequades i no ens han portat 

problemes a l’hora de realitzar el desenvolupament. 
 

5. Avaluació global 
 

L’avaluació global del projecte és positiva, ja que s’han aconseguit els objectius que ens 
havíem marcat en un inici. 
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9. Annexes 
 

I. Què és e-Business Designer (eBD)? 
 

El producte eBusiness Designer (eBD) va ser creat per l’empresa Oasys Soft S.L. Es tracta d’una aplicació 
web pensada per facilitar la creació de pàgines i aplicacions web de manera senzilla. Incorpora interfícies 
per facilitar la gestió de la base de dades, la estructuració de pàgines, la creació de webservices i tasques 
programades. També incorpora un llenguatge de programació propi anomenat eBDML. És un llenguatge 
basat en tags en format XML que permet la programació de les pàgines web a mesura.  
 

L’aplicació va ser programada utilitzant el llenguatge perl i connectors en Java per l’accés a la base de 
dades. És una aplicació propietària, pertanyent a l’empresa Oasys Soft S.L., comercialitzada en llicències a 
partir de 20.000 €.  
 

L’empresa creadora i comercialitzadora, Oasys Soft S.L. va fer fallida entre l’any 2010 i 2011, fent que la 
propietat del producte passés a altres empreses, que han mantingut una filosofia de comercialització molt 
semblant i un nivell d’actualització i millores del producte molt baix.  
 

La comunitat de programadors que saben utilitzar l’aplicació és molt petita, ja que al ser un llenguatge 
propietari se’n fa difícil l’aprenentatge si no és perquè s’està implicat directament en un projecte que 
l’utilitza. A finals de l’any 2010, la comunitat es podia comptar en unes 50 persones, la majoria treballadors 
de la pròpia empresa Oasys Soft S.L. que realitzaven projectes per tercers.  
 

Quan el Cristian i jo mateix ens vam proposar crear un aplicació web per facilitar la tasca de 
dissenyadors web de crear pàgines, estàvem treballant per l’empresa Oasys Soft S.L. i utilitzàvem a diari 
l’aplicació eBD. En aquell moment ens va semblar pràctic crear la nostra aplicació utilitzant aquest 
producte. Vist en perspectiva, reconec que aquella decisió va ser un error ja que no vam saber trobar els 
aspectes negatius que ens aportava lligar la nostra aplicació a un sistema propietari amb una comunitat tan 
petita.  
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II. El sistema de Plugins d’Aureo 
 

Un dels punts forts en la plataforma Aureo Manager és el seu sistema de Plugins. A banda de la 
funcionalitat bàsica de la plataforma, els Plugins aporten millores en diferents aspectes de l’aplicació, que 
permeten crear llocs web avançats, adaptat a les necessitats de cada lloc web, de la mateixa manera que 
aporten a la mateixa plataforma un sistema d’ampliació de funcionalitats independent de la base de la 
plataforma.  

 
Existeixen diferents tipus de Plugins depenent del seu àmbit d’ús:  
 
- Plugins de Plataforma: són plugins que amplien funcionalitat a la pròpia plataforma. Permeten, per 

exemple, utilitzar eines dins l’Editor de contingut del client perquè ell pugui modificar més coses de 
la seva web. L’avantatge principal és que aquestes son funcionalitats que qui crea la web tria si vol 
instal·lar o no, de manera que ell tria què permet al seu client tocar de la web que li ha muntat. 
Alguns exemples d’aquest tipus de Plugins són:  

o SEO Control: aquest plugin permet al client final (el client de qui ha muntat el lloc web) 
editar els continguts de SEO de la pàgina, com el títol, descripció, metadades, h1’s, etc. 

o Menús Control: aquest plugin permet al client final (el client de qui ha muntat el lloc web) 
editar els menús de la seva web.  

 
- Widgets: són petits elements que es poden incorporar a les pàgines. Alguns d’aquests widgets són 

elements totalment independents, i d’altres es relacionen amb altres elements o continguts de la 
pàgina. Alguns exemples d’aquest tipus de Plugins són: 

o Mapa de Google: permet incorporar a qualsevol pàgina un mapa de Google. Només cal 
definir on es vol col·locar el marcador i el nivell de zoom i el Plugin s’encarrega que tot 
funcioni. 

o Formulari dinàmic: és un plugin molt potent que permet incorporar a les pàgines d’Aureo un 
formulari totalment personalitzat. Es pot utilitzar tant per crear un formulari de contacte 
com per crear enquestes, subscripció a esdeveniments o pujada de contingut per part dels 
usuaris. Aquestes peticions queden emmagatzemades al lloc web i son visibles des del 
Editor del client, fent estadístiques de les peticions rebudes.  

o Comentaris amb Disqus: aprofitant la plataforma Disqus per incorporar comentaris en un 
lloc web i gestionar-los, aquest Plugin permet muntar un bloc de comentaris a la web, ja 
sigui per una pàgina, o per elements concrets (com posts, productes, etc.). 

o Compartir: aquest plugin permet situar a la pàgina diferents elements per compartir 
contingut, ja sigui una pàgina sencera o elements concrets (com posts, productes, etc.). Es 
permet compartir utilitzant les xarxes socials més comunes (facebook, twitter, google+), 
enviar a un amic per correu, o aprofitar un codi facilitat per a qualsevol altra pàgina només 
amb copy+paste. 

o Tenda Online: aquest Plugin interactua amb altres Plugins com el de Productes per 
permetre vendre online. És un Plugin molt gran que amplia moltes funcionalitats:  

 Permet definir un preu a cada producte i seleccionar quin IVA s’ha d’aplicar. 
 Permet definir per cada producte diferents variants, cadascuna amb el seu preu (per 

exemple, per colors de samarreta, capacitats d’un disc dur, etc.). 
 Permet incorporar a les pàgines els botons per comprar els productes. 
 Permet incorporar a les pàgines el procés de compra (veure la cistella de compra, 

introduir les seves dades d’enviament i facturació, confirmar la comanda). 
 Permet seleccionar amb quins sistemes de pagament es permet comprar. Incorpora 

diferents sistemes de pagament, que només s’han de configurar per utilitzar-los, 
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sense haver d’aprendre a integrar-los. Es pot pagar mitjançant PayPal, Sermepa (la 
Caixa, Banc Sabadell, Catalunya Caixa) o transferència bancària.  

 Permet veure les comandes rebudes i fer-ne seguiment.  
o Intranet: aquest Plugin permet tenir usuaris al lloc web, amb accés a certes pàgines 

privades. 
 

- Bases de Dades: aquests tipus de Plugins instal·len al lloc web bases de dades per a tenir diferents 
elements estructurats a la web, fent fàcil la maquetació de les pàgines que mostren aquests 
elements, i la edició dels mateixos. Alguns exemples de Plugins de base de dades són:  

o Productes: permet mostrar productes a la web, categoritzats. 
o Notícies: permet tenir un aparat amb notícies a la web. 
o Blog: permet tenir un bloc a la web. 
o Serveis: permet mostrar serveis a la web, categoritzats. 
o Un llarg etcètera. 

 
Al instal·lar un Plugin d’aquest tipus, s’instal·la al lloc web la base de dades, unes 
pàgines automàtiques on mostrar aquest contingut i també un CMS automàtic al 
Editor per tal de mantenir aquestes dades.  
 
Per defecte, la major part de Plugins d’aquest tipus tenen l’element principal, un 
sistema de categories, i un sistema per guardar adjunts a cada element (imatges i 
arxius).  
 
Es creen 3 pàgines automàtiques per a mostrar aquest contingut:  
 

o Una pàgina on es mostra el llistat amb totes les categories, o un llistat d’elements destacats. 
o Una pàgina on es mostra el detall de una categoria, i un llistat dels seus elements. 
o Una pàgina on es mostra el detall d’un element. 
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III. Llistat complet de camps de les taules amb nombre elevat de columnes  
 

I. La taula HEADERS 
 

`_idRegistro` INT(11), `_publicado` ENUM('S','N'), 
`_username` VARCHAR(100), `_insercion` DATETIME, 
`_modificacion` DATETIME, `IDHEADER` INT(11), 
`HEIGHT` INT(11), `SUB_NAVIGATION_WIDTH` VARCHAR(5), 
`IDCOMPANY` VARCHAR(5), `MAIN_NAVIGATION_WIDTH` VARCHAR(5), 
`MAIN_NAVIGATION_HEIGHT` VARCHAR(5), `MAIN_NAVIGATION_TOP` VARCHAR(5), 
`MAIN_NAVIGATION_LEFT` VARCHAR(5), `SUB_NAVIGATION_HEIGHT` VARCHAR(5), 
`SUB_NAVIGATION_LEFT` VARCHAR(5), `SUB_NAVIGATION_TOP` VARCHAR(5), 
`LOGO_HEIGHT` VARCHAR(5), `LOGO_WIDTH` VARCHAR(5), 
`LOGO_LEFT` VARCHAR(5), `LOGO_TOP` VARCHAR(5), 
`SUB_COLUMN_WIDTH` VARCHAR(5), `SUB_COLUMN_HEIGHT` VARCHAR(5), 
`LANGUAGES_WIDTH` VARCHAR(5), `LANGUAGES_HEIGHT` VARCHAR(5), 
`LANGUAGES_TOP` VARCHAR(5), `LANGUAGES_LEFT` VARCHAR(5), 
`BODY_IMG_NAME` VARCHAR(255) , `BODY_IMG_PATH` MEDIUMTEXT , 
`BODY_IMG_REPEAT` INT(11) , `BODY_POSITION` VARCHAR(20) , 
`BODY_IDCOLOR` INT(11) , `BODY_IDLUMINOSITY` VARCHAR(5) , 
`HEADER_IMG_REPEAT` INT(11) , `HEADER_POSITION` VARCHAR(20) , 
`HEADER_IDCOLOR` INT(11) , `HEADER_IDLUMINOSITY` VARCHAR(5) , 
`HEADER_IMG_NAME` VARCHAR(255) , `HEADER_IMG_PATH` MEDIUMTEXT , 
`MIDDLE_IMG_REPEAT` INT(11) , `MIDDLE_POSITION` VARCHAR(20) , 
`MIDDLE_IDCOLOR` INT(11) , `MIDDLE_IDLUMINOSITY` VARCHAR(5) , 
`MIDDLE_IMG_NAME` VARCHAR(255) , `MIDDLE_IMG_PATH` MEDIUMTEXT , 
`WRAPPER_IMG_REPEAT` INT(11) , `WRAPPER_POSITION` VARCHAR(20) , 
`WRAPPER_IDCOLOR` VARCHAR(5) , `WRAPPER_IDLUMINOSITY` VARCHAR(5) , 
`WRAPPER_IMG_NAME` VARCHAR(255) , `WRAPPER_IMG_PATH` MEDIUMTEXT , 
`FOOTER_IMG_REPEAT` INT(11) , `FOOTER_HEIGHT` VARCHAR(5) , 
`FOOTER_WIDTH` VARCHAR(5) , `FOOTER_POSITION` VARCHAR(20) , 
`FOOTER_IMG_NAME` VARCHAR(255) , `FOOTER_IMG_PATH` MEDIUMTEXT , 
`FOOTER_IDCOLOR` INT(11) , `FOOTER_IDLUMINOSITY` VARCHAR(5) , 
`INNERBG_IMG_REPEAT` INT(11) , `INNERBG_POSITION` VARCHAR(20) , 
`INNERBG_IDCOLOR` INT(11) , `INNERBG_IDLUMINOSITY` VARCHAR(5) , 
`INNERBG_IMG_NAME` VARCHAR(255) , `INNERBG_IMG_PATH` MEDIUMTEXT , 
`OUTERBG_IMG_REPEAT` INT(11) , `OUTERBG_POSITION` VARCHAR(20) , 
`OUTERBG_IDCOLOR` INT(11) , `OUTERBG_IDLUMINOSITY` VARCHAR(5) , 
`OUTERBG_IMG_NAME` VARCHAR(255) , `OUTERBG_IMG_PATH` MEDIUMTEXT , 
`SHOWFLAG` ENUM('S','N'), `SHOWSEPARATOR` ENUM('S','N'), 
`PADDINGLANGS` INT(11) , `IDSHOWLANGTYPE` INT(11) , 
`LANG_FLOAT` VARCHAR(5) ,  
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II. La taula PAGES 
 

`_idRegistro` INT(11), `_publicado` ENUM('S','N'), 
`_username` VARCHAR(100), `_insercion` DATETIME, 
`_modificacion` DATETIME, `IDPAGE` INT(11), 
`IDCONTAINER` INT(11), `IDSTRUCTURE` INT(11), 
`TITLE` VARCHAR(150), `IDCOMPANY` INT(11), 
`IDFATHER` INT(11), `HOME` ENUM('S','N'), 
`VISIBLE` ENUM('S','N'), `POSITION` INT(11), 
`SAMPLE_ROW1` VARCHAR(255), `IDPAGETYPEDISTRIBUTION` INT(11), 
`AUTO_TITLE` ENUM('S','N'), `AUTO_KEYWORDS` ENUM('S','N'), 
`HEADING` CHAR(3), `BREADCRUMB` ENUM('S','N'), 
`SITEMAP` ENUM('S','N'), `BODY_IMG_NAME` VARCHAR(255), 
`BODY_IMG_PATH` MEDIUMTEXT, `BODY_IMG_REPEAT` INT(11), 
`BODY_IDLUMINOSITY` VARCHAR(5), `BODY_POSITION` VARCHAR(20), 
`BODY_IDCOLOR` INT(11), `BODY_INDEPENDENT` ENUM('S','N'), 
`INNERBG_IMG_NAME` VARCHAR(255), `INNERBG_IMG_PATH` MEDIUMTEXT, 
`INNERBG_IMG_REPEAT` INT(11), `INNERBG_IDLUMINOSITY` VARCHAR(5), 
`INNERBG_POSITION` VARCHAR(20), `INNERBG_IDCOLOR` INT(11), 
`INNERBG_INDEPENDENT` ENUM('S','N'), `OUTERBG_IMG_NAME` VARCHAR(255), 
`OUTERBG_IMG_PATH` MEDIUMTEXT, `OUTERBG_IMG_REPEAT` INT(11), 
`OUTERBG_IDLUMINOSITY` VARCHAR(5), `OUTERBG_POSITION` VARCHAR(20), 
`OUTERBG_IDCOLOR` INT(11), `OUTERBG_INDEPENDENT` ENUM('S','N'), 
`WRAPPER_IMG_NAME` VARCHAR(255), `WRAPPER_IMG_PATH` MEDIUMTEXT, 
`WRAPPER_IMG_REPEAT` INT(11), `WRAPPER_IDLUMINOSITY` VARCHAR(5), 
`WRAPPER_POSITION` VARCHAR(20), `WRAPPER_IDCOLOR` INT(11), 
`WRAPPER_INDEPENDENT` ENUM('S','N'), `HEADER_IMG_NAME` VARCHAR(255), 
`HEADER_IMG_PATH` MEDIUMTEXT, `HEADER_IMG_REPEAT` INT(11), 
`HEADER_IDLUMINOSITY` VARCHAR(5), `HEADER_POSITION` VARCHAR(20), 
`HEADER_IDCOLOR` INT(11), `HEADER_INDEPENDENT` ENUM('S','N'), 
`MIDDLE_IMG_NAME` VARCHAR(255), `MIDDLE_IMG_PATH` MEDIUMTEXT, 
`MIDDLE_IMG_REPEAT` INT(11), `MIDDLE_IDLUMINOSITY` VARCHAR(5), 
`MIDDLE_POSITION` VARCHAR(20), `MIDDLE_IDCOLOR` INT(11), 
`MIDDLE_INDEPENDENT` ENUM('S','N'), `FOOTER_IMG_NAME` VARCHAR(255), 
`FOOTER_IMG_PATH` MEDIUMTEXT, `FOOTER_IMG_REPEAT` INT(11), 
`FOOTER_IDLUMINOSITY` VARCHAR(5), `FOOTER_POSITION` VARCHAR(20), 
`FOOTER_IDCOLOR` INT(11), `FOOTER_INDEPENDENT` ENUM('S','N'), 
`INTROLAYER_IMG_NAME` VARCHAR(255), `INTROLAYER_IMG_PATH` MEDIUMTEXT, 
`INTROLAYER_IMG_REPEAT` INT(11), `INTROLAYER_IDLUMINOSITY` VARCHAR(5), 
`INTROLAYER_POSITION` VARCHAR(20), `INTROLAYER_IDCOLOR` INT(11), 
`INTROLAYER_INDEPENDENT` ENUM('S','N'), `MARGIN_INTROLAYER` INT(11), 
`MARGIN_INTROLAYER_UNIT` VARCHAR(20), `WIDTH_INTROLAYER` INT(11), 
`WIDTH_INTROLAYER_UNIT` VARCHAR(20), `INTROLAYER_TIME` BIGINT(20), 
`INTROLAYER_CLOSEBUTTON` ENUM('S','N'), `INTROLAYER_IDAREA` BIGINT(20), 
`INTROLAYER_TEXT_IDVIEWFIELD` BIGINT(20), `INTROLAYER_BUTTON_IDVIEWFIELD` BIGINT(20), 
`THUMBNAIL_URL` MEDIUMTEXT, `NEED_THUMBNAIL` ENUM('S','N'), 
`INTRANET_PRIVATE` ENUM('S','N'), `PLUGIN` VARCHAR(150), 
`PLUGIN_DYNAMIC_PARAM` VARCHAR(150), `PLUGIN_DYNAMIC_METHOD` VARCHAR(150), 
`ENTITY` VARCHAR(150), `IDSEOTYPE` INT(150), 
`SEO_ROBOTS_INDEX` ENUM('S','N'), `SEO_ROBOTS_FOLLOW` ENUM('S','N'), 
`SEO_SITEMAP_PRIORITY` INT(150), `MODIFICATION_DATE` DATETIME, 
`SEO_SITEMAP_CHANGEFREQUENCY` 
VARCHAR(50), 
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III. La taula VIEWS 
 

`_idRegistro` INT(11), `_publicado` ENUM('S','N'), 
`_username` VARCHAR(100), `_insercion` DATETIME, 
`_modificacion` DATETIME, `IDVIEW` INT(11), 
`IDBLOCK` VARCHAR(10), `IDOUTPUTFORMAT` INT(11), 
`IDSECTION` INT(11), `IDCOMPANY` INT(11), 
`TITLE` VARCHAR(150), `REG_WIDTH` INT(11), 
`FILTER` MEDIUMTEXT, `IDOUTPUTFORMATSTYLE` INT(11), 
`PAGINATION` ENUM('S','N'), `IDFILTER` VARCHAR(6), 
`REG_HEIGHT` INT(11), `MAX_REGS` INT(11), 
`ITEMS` VARCHAR(255), `IDWIDGET` INT(11), 
`IDENTIFIER` VARCHAR(5), `IDHEADERVIEW` INT(11), 
`LIGHTBOX` ENUM('S','N'), `IDCONTAINER_REGISTERS` INT(11), 
`MARGIN_TOPBOTTOM` INT(11), `MARGIN_LEFTRIGHT` INT(11), 
`IDCONTAINER_REGISTERS_HOVER` INT(11), `AUTOSIZE` ENUM('S','N'), 
`IDPAGINATIONSTYLE` INT(11), `PAGINATION_SHOWEND` ENUM('S','N'), 
`MAX_PAGES` INT(11), `AUTOPLAY` ENUM('S','N'), 
`IDSMARTELEMENT` INT(11), `ORDER_FIELD` INT(11), 
`ORDER_DIRECTION` VARCHAR(4), `ORDER_QUERY` MEDIUMTEXT, 
`IDPAGE` INT(11), `FILTER_TYPE` VARCHAR(7), 
`QUERY_FILTER` VARCHAR(250), `CELLSPACING` INT(11), 
`SHOWNOITEMSMESSAGE` ENUM('S','N'), `AUXILIAR_QUERY_FILTER` MEDIUMTEXT, 
`IDFAVOURITE` INT(11), `AUTOPLAY_TIME` INT(11), 
`IDTRANSITION` INT(11), `TRANSITION_TIME` VARCHAR(5), 
`NO_DELETE` ENUM('S','N'), `NO_PRIVATE` ENUM('S','N'), 
`ORDER_FIELD_NAME` VARCHAR(250),  

 

IV. La taula PRODUCTS_TXT 
 

`IDPRODUCT` INT(11), `IDLANGUAGE` INT(11), 
`NAME1` VARCHAR(150), `RESUME1` VARCHAR(250), 
`DESCRIPTION1` MEDIUMTEXT, `FRIENDLY_NAME` MEDIUMTEXT, 
`NAME2` VARCHAR(150), `RESUME2` VARCHAR(250), 
`DESCRIPTION2` MEDIUMTEXT, `DESCRIPTION3` MEDIUMTEXT, 
`RESUME3` VARCHAR(250), `HTML` MEDIUMTEXT, 
`IMAGE_NAME` VARCHAR(255), `IMAGE_PATH` MEDIUMTEXT, 
`VIDEO_NAME` VARCHAR(255), `VIDEO_PATH` MEDIUMTEXT, 
`AUDIO_NAME` VARCHAR(255), `AUDIO_PATH` MEDIUMTEXT, 
`LINK1` MEDIUMTEXT, `LINK2` MEDIUMTEXT, 
`VIDEO_URL` MEDIUMTEXT, `VIDEOTHUMB_NAME` VARCHAR(255), 
`VIDEOTHUMB_PATH` MEDIUMTEXT, `HTML2` MEDIUMTEXT, 
`HTML3` MEDIUMTEXT, `HTML4` MEDIUMTEXT, 
`HTML5` MEDIUMTEXT, `HTML6` MEDIUMTEXT, 
`HTML7` MEDIUMTEXT, `HTML8` MEDIUMTEXT, 
`HTML9` MEDIUMTEXT, `HTML10` MEDIUMTEXT, 
`IMAGE_ALTNAME` VARCHAR(255), `VIDEOTHUMB_ALTNAME` VARCHAR(255), 
`IMAGE2_NAME` VARCHAR(255), `IMAGE2_PATH` MEDIUMTEXT, 
`IMAGE2_ALTNAME` VARCHAR(255), `IMAGE3_NAME` VARCHAR(255), 
`IMAGE3_PATH` MEDIUMTEXT, `IMAGE3_ALTNAME` VARCHAR(255), 
`IMAGE4_NAME` VARCHAR(255), `IMAGE4_PATH` MEDIUMTEXT, 
`IMAGE4_ALTNAME` VARCHAR(255), `IMAGE5_NAME` VARCHAR(255), 
`IMAGE5_PATH` MEDIUMTEXT, `IMAGE5_ALTNAME` VARCHAR(255), 
`IMAGE6_NAME` VARCHAR(255), `IMAGE6_PATH` MEDIUMTEXT, 
`IMAGE6_ALTNAME` VARCHAR(255), `SEOTITLE` VARCHAR(255), 
`SEODESCRIPTION` VARCHAR(255), `SEOKEYWORDS` VARCHAR(255), 
`SEOIMAGE_NAME` VARCHAR(255), `SEOIMAGE_PATH` MEDIUMTEXT, 
`SEOIMAGE_ALTNAME` VARCHAR(255),  
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V. La taula SHOPPING_CART 
 

`_idRegistro` INT(11), `_publicado` ENUM('S','N'), 
`_username` VARCHAR(100), `_insercion` DATETIME, 
`_modificacion` DATETIME, `IDCART` INT(11), 
`DATTE` DATETIME, `IDSTATUS` INT(11), 
`IDCOMPANY` INT(11), `IDDELIVERY` INT(11), 
`NAME` VARCHAR(255), `SURNAMES` VARCHAR(255), 
`ADDRESS` MEDIUMTEXT, `CITY` VARCHAR(255), 
`STATE` VARCHAR(255), `COUNTRY` VARCHAR(255), 
`ZIPCODE` VARCHAR(255), `PHONE` VARCHAR(100), 
`MAIL` VARCHAR(100), `TAX` DOUBLE(10,2), 
`PRICE` DOUBLE(10,2), `SUBTOTAL` DOUBLE(10,2), 
`TOTAL` DOUBLE(10,2), `USER` VARCHAR(100), 
`COUNT_ARTICLES` INT(11), `IDTYPE` INT(11), 
`READED` ENUM('S','N'), `DNI` VARCHAR(10), 
`MOBILE` VARCHAR(100), `DELIVERY_SCHEDULE` MEDIUMTEXT, 
`BILL_NAME` VARCHAR(255), `BILL_SURNAMES` VARCHAR(255), 
`BILL_DNI` VARCHAR(10), `BILL_ADDRESS` VARCHAR(255), 
`BILL_STATE` VARCHAR(255), `BILL_COUNTRY` VARCHAR(255), 
`BILL_ZIPCODE` VARCHAR(255), `BILL_PHONE` VARCHAR(100), 
`BILL_MOBILE` VARCHAR(100), `BILL_MAIL` VARCHAR(100), 
`BILL_CITY` VARCHAR(255), `IDLANGUAGE` INT(11), 
`IDPAYMENTMETHOD` INT(11), `DELIVERY` DOUBLE(10,2), 
`DISCOUNT` DOUBLE(10,2), `REFERENCE` VARCHAR(25), 
`PAYPAL_USER` VARCHAR(250), `PAYPAL_REFERENCE` VARCHAR(50), 
`PAYPAL_RESPONSE` MEDIUMTEXT, `SEND_BILL` VARCHAR(3), 

 

VI. La taula SMARTELEMENT_PAYMENT_DATA_TXT 
 

`_idRegistro` INT(11), `_publicado` ENUM('S','N'), 
`_username` VARCHAR(100), `_insercion` DATETIME, 
`_modificacion` DATETIME, `IDENTIFIER` BIGINT(20), 
`IDLANGUAGE` BIGINT(20), `TEXT_NAME` VARCHAR(250), 
`TEXT_SURNAMES` VARCHAR(250), `TEXT_EMAIL` VARCHAR(250), 
`TEXT_ADDRESS` VARCHAR(250), `TEXT_CITY` VARCHAR(250), 
`TEXT_STATE` VARCHAR(250), `TEXT_COUNTRY` VARCHAR(250), 
`TEXT_CP` VARCHAR(250), `TEXT_PHONE` VARCHAR(250), 
`TEXT_CONFIRM` VARCHAR(250), `TEXT_RETURN` VARCHAR(250), 
`ERROR_CART` VARCHAR(250), `ERROR_MANDATORY` VARCHAR(250), 
`ERROR_EMAIL` VARCHAR(250), `TEXT_DELIVERY` VARCHAR(250), 
`TEXT_DNI` VARCHAR(250), `TEXT_MOBILE` VARCHAR(250), 
`TEXT_DELIVERY_SCHEDULE` VARCHAR(250), `TEXT_BILL_NAME` VARCHAR(250), 
`TEXT_BILL_SURNAMES` VARCHAR(250), `TEXT_BILL_DNI` VARCHAR(250), 
`TEXT_BILL_ADDRESS` VARCHAR(250), `TEXT_BILL_STATE` VARCHAR(250), 
`TEXT_BILL_COUNTRY` VARCHAR(250), `TEXT_BILL_CP` VARCHAR(250), 
`TEXT_BILL_PHONE` VARCHAR(250), `TEXT_BILL_MOBILE` VARCHAR(250), 
`TEXT_BILL_EMAIL` VARCHAR(250), `TEXT_DELIVERY_DATA` VARCHAR(250), 
`TEXT_BILLING_DATA` VARCHAR(250), `TEXT_BILL_CITY` VARCHAR(250), 
`TEXT_COPY_DATA` VARCHAR(250), `TERMS_IDFILE` INT(11), 
`PRIVACY_IDFILE` INT(11), `TEXT_SEND_BILL` VARCHAR(250), 
`TEXT_GENERAL_DATA` VARCHAR(250),  
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VII. La taula SMARTELEMENT_CONFIRM_ORDER_TXT 
 

`_idRegistro` INT(11), `_publicado` ENUM('S','N'), 
`_username` VARCHAR(100), `_insercion` DATETIME, 
`_modificacion` DATETIME, `IDENTIFIER` BIGINT(20), 
`IDLANGUAGE` BIGINT(20), `TEXT_PAY` VARCHAR(250), 
`TEXT_RETURN` VARCHAR(250), `TEXT_LABEL_ARTICLE` VARCHAR(250), 
`TEXT_LABEL_QTY` VARCHAR(250), `TEXT_LABEL_PRICE` VARCHAR(250), 
`TEXT_EMPTY_CART` VARCHAR(250), `TEXT_SUBTOTAL` VARCHAR(250), 
`TEXT_NAME` VARCHAR(250), `TEXT_SURNAMES` VARCHAR(250), 
`TEXT_EMAIL` VARCHAR(250), `TEXT_ADDRESS` VARCHAR(250), 
`TEXT_CITY` VARCHAR(250), `TEXT_STATE` VARCHAR(250), 
`TEXT_COUNTRY` VARCHAR(250), `TEXT_CP` VARCHAR(250), 
`TEXT_PHONE` VARCHAR(250), `TEXT_TAX` VARCHAR(250), 
`TEXT_TOTAL` VARCHAR(250), `TEXT_DNI` VARCHAR(250), 
`TEXT_MOBILE` VARCHAR(250), `TEXT_DELIVERY_SCHEDULE` VARCHAR(250), 
`TEXT_BILL_NAME` VARCHAR(250), `TEXT_BILL_SURNAMES` VARCHAR(250), 
`TEXT_BILL_DNI` VARCHAR(250), `TEXT_BILL_ADDRESS` VARCHAR(250), 
`TEXT_BILL_STATE` VARCHAR(250), `TEXT_BILL_COUNTRY` VARCHAR(250), 
`TEXT_BILL_CP` VARCHAR(250), `TEXT_BILL_PHONE` VARCHAR(250), 
`TEXT_BILL_MOBILE` VARCHAR(250), `TEXT_BILL_EMAIL` VARCHAR(250), 
`TEXT_DELIVERY_DATA` VARCHAR(250), `TEXT_BILLING_DATA` VARCHAR(250), 
`TEXT_BILL_CITY` VARCHAR(250), `TEXT_DELIVERY` VARCHAR(250), 
`IDFILE` INT(11), `TEXT_SEND_BILL` VARCHAR(250), 

 

VIII. La taula TEXT_STYLES 
 

`_idRegistro` INT(11), `_publicado` ENUM('S','N'), 
`_username` VARCHAR(100), `_insercion` DATETIME, 
`_modificacion` DATETIME, `IDTEXTSTYLE` INT(11), 
`IDCOMPANY` INT(11), `NAME` VARCHAR(150), 
`IDFONTFAMILY` BIGINT(20), `LUMINOSITY` INT(11), 
`IDCOLOR` INT(11), `IDFONTWEIGHT` BIGINT(20), 
`FONTSIZE` INT(11), `IDDECORATION` INT(11), 
`IDSYMBOL` INT(11), `UNDERLINE` ENUM('S','N'), 
`UPPERCASE` ENUM('S','N'), `SAMPLE` MEDIUMTEXT, 
`POSITION` INT(11), `COMMUNITY_PUBLISHED` ENUM('S','N'), 
`COMMUNITY_DOWNLOADS` INT(11), `ITALIC` ENUM('S','N'), 
`CUSTOM_DECORATION` ENUM('S','N'), `HORIZONTAL_DISPLACEMENT` INT(11), 
`VERTICAL_DISPLACEMENT` INT(11), `BLUR` INT(11), 
`IDCOLOR_SHADOW` INT(11), `LUMINOSITY_SHADOW` INT(11), 
`IDFONTFAMILY_ROLLOVER` BIGINT(20), `LUMINOSITY_ROLLOVER` INT(11), 
`IDCOLOR_ROLLOVER` INT(11), `IDFONTWEIGHT_ROLLOVER` BIGINT(20), 
`FONTSIZE_ROLLOVER` INT(11), `IDDECORATION_ROLLOVER` INT(11), 
`IDSYMBOL_ROLLOVER` INT(11), `UNDERLINE_ROLLOVER` ENUM('S','N'), 
`UPPERCASE_ROLLOVER` ENUM('S','N'), `HORIZONTAL_DISPLACEMENT_ROLLOVER` INT(11), 
`ITALIC_ROLLOVER` ENUM('S','N'), `CUSTOM_DECORATION_ROLLOVER` ENUM('S','N'), 
`SAMPLE_ROLLOVER` MEDIUMTEXT, `VERTICAL_DISPLACEMENT_ROLLOVER` INT(11), 
`BLUR_ROLLOVER` INT(11), `IDCOLOR_SHADOW_ROLLOVER` INT(11), 
`LUMINOSITY_SHADOW_ROLLOVER` INT(11), `IDTYPE` INT(11), 
`TYPE_NAME` VARCHAR(150),  
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IX. La taula BUTTON_STYLES 
 

`_idRegistro` INT(11), `_publicado` ENUM('S','N'), 
`_username` VARCHAR(100), `_insercion` DATETIME, 
`_modificacion` DATETIME, `IDBUTTONSTYLES` INT(11), 
`IDCOMPANY` INT(11), `LEFTIMAGE` INT(11), 
`RIGHTIMAGE` INT(11), `IDBGCOLOR` BIGINT(20), 
`IDBGCOLOR_RO` BIGINT(20), `IDBORDER` INT(11), 
`IDBORDER_RO` INT(11), `PADDINGUP` INT(11), 
`PADDINGDOWN` INT(11), `PADDINGLEFT` INT(11), 
`PADDINGRIGHT` INT(11), `IDTEXTSTYLE` INT(11), 
`IDTEXTSTYLE_RO` INT(11), `ALIGN` VARCHAR(50), 
`NAME` VARCHAR(200), `SAMPLE` MEDIUMTEXT, 
`IDBUTTONTYPESSTYLE` INT(11), `BGLUMINOSITY` INT(11), 
`BGLUMINOSITY_RO` INT(11), `SAMPLE_AUX` MEDIUMTEXT, 
`LEFTIMAGE_RO` INT(11), `RIGHTIMAGE_RO` INT(11), 
`SAMPLE_IN` MEDIUMTEXT, `SAMPLE_OUT` MEDIUMTEXT, 
`SAMPLE_IN_AUX` MEDIUMTEXT, `SAMPLE_OUT_AUX` MEDIUMTEXT, 
`SAMPLE_HOVER` MEDIUMTEXT, `SAMPLE_AUX_HOVER` MEDIUMTEXT, 
`RADIUS` INT(11), `POSITION` INT(11), 
`COMMUNITY_PUBLISHED` ENUM('S','N'), `COMMUNITY_DOWNLOADS` INT(11), 
`IDTYPE` INT(11), `TYPE_NAME` VARCHAR(150), 

 

X. La taula CONTAINERS 
 

`_idRegistro` INT(11), `_publicado` ENUM('S','N'), 
`_username` VARCHAR(100), `_insercion` DATETIME, 
`_modificacion` DATETIME, `IDCONTAINER` INT(11), 
`IDCOMPANY` INT(11), `NAME` VARCHAR(200), 
`IDBGCOLOR` INT(11), `HIGHLIGHTEDTITLE` ENUM('S','N'), 
`IDHIGHLIGHTEDCOLOR` INT(11), `IDTITLESTYLE` INT(11), 
`IDGRADIENT` INT(11), `CORNERRADIUS` INT(11), 
`BGLUMINOSITY` INT(11), `HIGHLIGHTEDLUMINOSITY` INT(11), 
`IDBORDER` INT(11), `SAMPLE_CONTAINER` MEDIUMTEXT, 
`SAMPLE_TITLE` MEDIUMTEXT, `MARGINLEFTRIGHT` VARCHAR(20), 
`PADDINGTOPBOTTOM` VARCHAR(20), `TITLEALIGN` VARCHAR(10), 
`IDTITLEGRADIENT` INT(11), `SAMPLE_CONTENT` MEDIUMTEXT, 
`SHADOW` INT(11), `TITLEHEIGHT` VARCHAR(10), 
`SAMPLE_CONTAINER_WRAPPER` MEDIUMTEXT, `TITLEBORDER` ENUM('S','N'), 
`IDTITLEUNDERLINEBORDER` INT(11), `POSITION` INT(11), 
`IDIMAGE_1` INT(11), `IDIMAGE_2` INT(11), 
`COMMUNITY_PUBLISHED` ENUM('S','N'), `COMMUNITY_DOWNLOADS` INT(11), 
`IMAGE_REPEAT_1` VARCHAR(100), `IMAGE_POSITION_1` VARCHAR(100), 
`IMAGE_REPEAT_2` VARCHAR(100), `IMAGE_POSITION_2` VARCHAR(100), 
`IDIMAGE_3` INT(11), `IMAGE_POSITION_3` VARCHAR(100), 
`IMAGE_REPEAT_3` VARCHAR(100), `IDTYPE` INT(11), 
`TYPE_NAME` VARCHAR(150),  
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XI. La taula MENU_STYLES2 
 

`_idRegistro` INT(11), `_publicado` ENUM('S','N'), 
`_username` VARCHAR(100), `_insercion` DATETIME, 
`_modificacion` DATETIME, `IDMENUSTYLE` BIGINT(20), 
`mainmenu_bg_color` VARCHAR(8), `mainmenu_bg_url` VARCHAR(50), 
`mainmenu_bg_topleft` VARCHAR(20), `mainmenu_border` VARCHAR(50), 
`mainmenu_padding_left` INT(11), `mainmenu_padding_right` INT(11), 
`mainmenu_padding_top` INT(11), `mainmenu_padding_bottom` INT(11), 
`mainmenu_round_topleft` INT(11), `mainmenu_round_topright` INT(11), 
`mainmenu_round_bottomleft` INT(11), `mainmenu_round_bottomright` INT(11), 
`mainnode_bg_color` VARCHAR(8), `mainnode_bg_url` VARCHAR(150), 
`mainnode_bg_repeat` VARCHAR(10), `mainnode_bg_topleft` VARCHAR(20), 
`mainnode_border` VARCHAR(50), `mainnode_padding_left` INT(11), 
`mainnode_padding_right` INT(11), `mainnode_padding_top` INT(11), 
`mainnode_padding_bottom` INT(11), `mainnode_width` VARCHAR(10), 
`mainnode_margin_right` INT(11), `mainnode_margin_left` INT(11), 
`mainnode_round_topleft` BIGINT(20), `mainnode_round_topright` INT(11), 
`mainnode_round_bottomleft` INT(11), `mainnode_round_bottomright` INT(11), 
`mainnode_bg_color_over` VARCHAR(8), `mainnode_bg_url_over` VARCHAR(150), 
`mainnode_bg_repeat_over` VARCHAR(10), `mainnode_bg_topleft_over` VARCHAR(20), 
`mainnode_border_over` VARCHAR(50), `mainnode_padding_left_over` INT(11), 
`mainnode_padding_right_over` INT(11), `mainnode_padding_top_over` INT(11), 
`mainnode_padding_bottom_over` INT(11), `mainnode_width_over` VARCHAR(10), 
`mainnode_margin_right_over` INT(11), `mainnode_margin_left_over` INT(11), 
`maintext_font_color` VARCHAR(8), `maintext_font_family` VARCHAR(50), 
`maintext_font_size` VARCHAR(5), `maintext_padding_left` INT(11), 
`maintext_padding_right` INT(11), `maintext_padding_top` INT(11), 
`maintext_padding_bottom` INT(11), `maintext_bg_img` VARCHAR(50), 
`maintext_padding_left_over` INT(11), `maintext_padding_right_over` INT(11), 
`maintext_padding_top_over` INT(11), `maintext_padding_bottom_over` INT(11), 
`maintext_bg_img_over` VARCHAR(150), `mainmenu_idborder` INT(11), 
`mainnode_idborder` INT(11), `mainnode_idborder_over` INT(11), 
`mainmenu_bg_idcolor` INT(11), `mainmenu_bg_idluminosity` INT(11), 
`mainnode_bg_idcolor` INT(11), `mainnode_bg_idluminosity` INT(11), 
`mainnode_bg_idimage` INT(11), `mainnode_bg_idimage_over` INT(11), 
`maintext_font_idtextstyle` INT(11), `maintext_font_idtextstyle_over` INT(11), 
`mainnode_bg_idcolor_over` INT(11), `mainnode_bg_idluminosity_over` INT(11), 
`sample_mainmenu` MEDIUMTEXT, `sample_mainnode` MEDIUMTEXT, 
`sample_mainnode_selected` MEDIUMTEXT, `sample_mainnode_over` MEDIUMTEXT, 
`sample_maintext` MEDIUMTEXT, `sample_maintext_over` MEDIUMTEXT, 
`sample_maintext_selected` MEDIUMTEXT, `MENU` ENUM('S','N'), 
`SUBMENU` ENUM('S','N'), `mainmenu_bg_repeat` VARCHAR(10), 
`maintext_font_color_over` VARCHAR(10), `maintext_font_family_over` VARCHAR(50), 
`maintext_font_size_over` INT(11), `mainmenu_bg_idimage` INT(11), 
`IDCOMPANY` BIGINT(20), `NAME` VARCHAR(150), 
`mainnode_margin_top` INT(11), `mainnode_margin_bottom` INT(11), 
`mainnode_margin_top_over` INT(11), `mainnode_margin_bottom_over` INT(11), 
`COMMUNITY_PUBLISHED` ENUM('S','N'), `COMMUNITY_DOWNLOADS` INT(11), 
`mainnode_separator` INT(11), `mainnode_separator_over` INT(11), 
`mainnode_round_topleft_over` INT(11), `mainnode_round_topright_over` INT(11), 
`mainnode_round_bottomleft_over` INT(11), `mainnode_round_bottomright_over` INT(11), 
`sample_mainnode_separator` MEDIUMTEXT,  
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XII. La taula PAGINATION_STYLES 
 

`_idRegistro` INT(11), `_publicado` ENUM('S','N'), 
`_username` VARCHAR(100), `_insercion` DATETIME, 
`_modificacion` DATETIME, `IDPAGINATIONSTYLE` INT(11), 
`IDCOMPANY` INT(11), `NAME` VARCHAR(200), 
`IDCONTAINER_BG` INT(11), `IDTEXTSTYLE_MAIN` INT(11), 
`IDBORDER_MAIN` INT(11), `IDCOLOR_MAIN` INT(11), 
`LUMINOSITY_MAIN` INT(11), `IDIMAGE_MAIN` INT(11), 
`IMAGE_REPEAT_MAIN` VARCHAR(100), `IMAGE_POSITION_MAIN` VARCHAR(100), 
`PADDING_TOP_MAIN` INT(11), `PADDING_RIGHT_MAIN` INT(11), 
`PADDING_BOTTOM_MAIN` INT(11), `PADDING_LEFT_MAIN` INT(11), 
`IDTEXTSTYLE_SELECTED` INT(11), `IDBORDER_SELECTED` INT(11), 
`IDCOLOR_SELECTED` INT(11), `LUMINOSITY_SELECTED` INT(11), 
`IDIMAGE_SELECTED` INT(11), `IMAGE_REPEAT_SELECTED` VARCHAR(100), 
`IMAGE_POSITION_SELECTED` VARCHAR(100), `PADDING_TOP_SELECTED` INT(11), 
`PADDING_RIGHT_SELECTED` INT(11), `PADDING_BOTTOM_SELECTED` INT(11), 
`PADDING_LEFT_SELECTED` INT(11), `IDTEXTSTYLE_HOVER` INT(11), 
`IDBORDER_HOVER` INT(11), `IDCOLOR_HOVER` INT(11), 
`LUMINOSITY_HOVER` INT(11), `IDIMAGE_HOVER` INT(11), 
`IMAGE_REPEAT_HOVER` VARCHAR(100), `IMAGE_POSITION_HOVER` VARCHAR(100), 
`PADDING_TOP_HOVER` INT(11), `PADDING_RIGHT_HOVER` INT(11), 
`PADDING_BOTTOM_HOVER` INT(11), `PADDING_LEFT_HOVER` INT(11), 
`IDTEXTSTYLE_PREV` INT(11), `IDBORDER_PREV` INT(11), 
`IDCOLOR_PREV` INT(11), `LUMINOSITY_PREV` INT(11), 
`IDIMAGE_PREV` INT(11), `IMAGE_REPEAT_PREV` VARCHAR(100), 
`PADDING_TOP_PREV` INT(11), `PADDING_RIGHT_PREV` INT(11), 
`PADDING_BOTTOM_PREV` INT(11), `PADDING_LEFT_PREV` INT(11), 
`IDTEXTSTYLE_NEXT` INT(11), `IDBORDER_NEXT` INT(11), 
`IDCOLOR_NEXT` INT(11), `LUMINOSITY_NEXT` INT(11), 
`IDIMAGE_NEXT` INT(11), `IMAGE_REPEAT_NEXT` VARCHAR(100), 
`IMAGE_POSITION_NEXT` VARCHAR(100), `PADDING_TOP_NEXT` INT(11), 
`PADDING_RIGHT_NEXT` INT(11), `PADDING_BOTTOM_NEXT` INT(11), 
`PADDING_LEFT_NEXT` INT(11), `IDCONTAINER_FIRST` INT(11), 
`IDIMAGE_FIRST` INT(11), `IDTEXTSTYLE_FIRST` INT(11), 
`IDCONTAINER_LAST` INT(11), `IDIMAGE_LAST` INT(11), 
`IDTEXTSTYLE_LAST` INT(11), `POSITION` INT(11), 
`SAMPLE_BG_WRAPPER` MEDIUMTEXT, `SAMPLE_BG` MEDIUMTEXT, 
`SAMPLE_BG_CONTENT` MEDIUMTEXT, `SAMPLE_MAIN` MEDIUMTEXT, 
`SAMPLE_SELECTED` MEDIUMTEXT, `SAMPLE_HOVER` MEDIUMTEXT, 
`SAMPLE_PREV` MEDIUMTEXT, `SAMPLE_NEXT` MEDIUMTEXT, 
`SAMPLE_FIRST_WRAPPER` MEDIUMTEXT, `SAMPLE_FIRST` MEDIUMTEXT, 
`SAMPLE_FIRST_CONTENT` MEDIUMTEXT, `SAMPLE_LAST_WRAPPER` MEDIUMTEXT, 
`SAMPLE_LAST` MEDIUMTEXT, `SAMPLE_LAST_CONTENT` MEDIUMTEXT, 
`IMAGE_POSITION_PREV` VARCHAR(100), `IMAGES_ONLY` ENUM('S','N'), 
`COMMUNITY_PUBLISHED` ENUM('S','N'), `COMMUNITY_DOWNLOADS` INT(11), 
`HIDE_BUTTONS` ENUM('S','N'), `IDTYPE` INT(11), 
`TYPE_NAME` VARCHAR(150),  
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