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Abstracte 

 

 

Aquest treball consisteix en l'elaboració d'una aplicació desenvolupada en tecnologies 

web amb continguts adaptables a dispositius multimèdia que respongui a les necessitats 

del sector de negoci musical. Es desglossa en dos grans apartats: el primer dels quals 

tracta sobre la part teòrica i conceptual, mentre que el segon s'orientarà al 

desenvolupament amb les tecnologies web de PHP pel back-end o programació al 

servidor, Javascript i llibreries jQuery pel front-end o programació per l'usuari, MySQL 

per a la gestió de bases de dades; a més d'incloure informes de dades per a la 

introducció del treball, proves de DCU, dissenys de l'aplicació i SEO.  
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1. Introducció 

La característica principal de l'aplicació és la gestió de projectes musicals en grups de 

treball mitjançant tasques programades pels usuaris que en formin part, a més a més 

de recolzar-ho en interactivitat i avisos a temps real. 

 

En termes més específics, es tracta d'una eina que potencia el treball en grup amb la 

possibilitat de compartir continguts entre projectes i organitzacions per tal de generar 

interactivitat no només entre usuaris, sinó entre col·lectius que formen projectes. 

 

Si bé en el plantejament inicial de l’aplicació es tractava de tan sols la gestió de 

projectes, s’ha acabat convertint en el transcurs dels mesos i els raonaments, en una 

xarxa de gestió que anivella per igual la importància d’una eina que ajudi a treballar, 

però també a connectar.  

 

L'aplicació s'anomena Quaver: corxera; una nota musical, en anglès.  
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2. Objectius 

 

2.1 Idees principals 

 

En el context musical actual sorgeix la necessitat de reinventar-se i la informàtica hi 

juga un paper fonamental, degut el context de la època. L’aparició de noves aplicacions 

al mercat és constant per tal de cobrir les necessitats actuals del sector.  

 

No obstant, la gran majoria s’orienten a l’oci, i és en l’àmbit professional en el que hi 

resideix el forat de mercat, deguda la mencionada incertesa del model de negoci del 

moment. Quaver cobreix aquest forat de mercat. 

2.2 Objectius generals 

 

Creació d’una eina de gestió de projectes a Internet que permeti aglutinar persones a 

partir de col·lectius, connectant-les en una mateixa xarxa de contactes i possibilitant-

ne el contacte directe. 

 

 

2.3 Objectius personals 

 

1. Aprenentatge en l'ús de les tecnologies de forma escalable i versàtil. 

2. Ús de tots els coneixements en tecnologies web per potenciar-los 

3. Desenvolupar una aplicació amb totes les seves fases de plantejament prèvies 

convenients 

 

 

2.4 Objectius específics  

 

1. Programació d’una estructura MVC (Model-Vista-Controlador) per a la gestió 

de dades i continguts 
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2. Estudi de dades que recolzin un plantejament clar del projecte a partir de 

l’activitat d’una organització involucrada en el sector musical 

3. Realització d’un estudi d’usabilitat que enforteixi el plantejament de 

navegació de l’aplicació web 

4. Realització d’un plantejament dels dissenys 

5. Estructuració òptima en SEO (posicionament web) a partir d’una 

estructuració maquetada en tecnologia HTML5, URLs amigables i descripció 

de pàgines 

6. Plantejament de l’estructura de les base de dades 
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3. Descripció del projecte  
 

3.1 Punt de partida 

 

S’escull una assemblea musical sense ànim de lucre per a partir en el plantejament del 

projecte que treballi amb estil propi, integrador i heterogeni; servint així de referent 

per a complir els objectius. 

 

L'assemblea escollida és l'Associació Cultural CastellHell, una organització sense ànim 

de lucre formada per una vintena d'integrants els quals es dediquen a la organització 

de projectes musicals. La organització es jerarquitza en una estructura interna en el 

moment de realitzar projectes, i serveix com a model real. Quaver parteix de la 

estructura d'aquesta organització en la gestió de projectes 

 

La composició organitzativa: 

 

El seu caràcter: 

1. Personal: El sector és la Indústria musical, però cal recordar que és dedicada a 
l'oci. 

 
2. Funcional: La estructura ha de ser usable. 

 
3. Social: El catalitzador de l'activitat generada pels projectes, per tal que pugui 

arribar al màxim de persones interessades. 
 

3.2 Referents 

 

Es valoren aplicacions web que poden tenir similituds i que en són un referent d’èxit: 

cal analitzar les principals característiques que es volen incorporar. 

 

 Contacte personal: Facebook 
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 Professional: Linkedin 

 Gestió de projectes: Trello 

 
S'analitzen: 
 

1. Gestió de publicacions 
2. Avisos als usuaris 
3. Interessos personals 
4. Vinculacions professionals 
5. Perfils d’agrupacions d’usuaris 
6. Multimèdia 
7. Contactes 
8. Esdeveniments 

 
 

 Facebook 
 
 

1. Gestió de publicacions: A través d’una pàgina de perfil propi on cada usuari hi 

pot interactuar. A través d'una pàgina principal s'agrupen les publicacions dels 

contactes. 

 

2. Avisos als usuaris: Existeix un sistema de notificació per la part del menú 

superior, aconseguint generar una il·lusió de continuïtat i temps real. 

 

3. Interessos personals: Mòdul i pàgina complerta 

 

4. Vinculacions professionals:  Mòdul 

 

5. Perfils d’agrupacions d’usuaris: Facebook té un sistema d’agrupació d’usuaris 

que l’anomenen “pàgina”. És semblant al perfil personal, amb la particularitat 

que es poden administrar els rols dels usuaris integrants i formar pàgines de 

negoci, causes comunes, etcètera. 

 

6. Multimèdia: La gestió multimèdia està molt elaborada i n’és un apartat 

principal. Es poden identificar persones a través d’etiquetes, i aquestes queden 
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vinculades al perfil personal de cada usuari. Existeix la oportunitat de crear 

àlbums d’imatges, controlar-ne la privacitat o comentar publicacions amb 

imatges. 

 

7. Contactes: Gràcies a un algoritme, es genera una forma de recomanar amistats, 

gustos i personalitzar publicitat. Incorpora un xat, missatges privats i múltiples 

opcions de privacitat. 

 

8. Esdeveniments: Els usuaris poden donar el “feedback” d’assistir, no assistir o 

potser assistir. 

 

◦ Punts forts 

 

o L’apartat d’amistats i l’algorisme per a mostrar publicitat segons els 
gustos. 

o Pàgina principal on s’agrupen les publicacions de tots els usuaris en 
contacte. 

o Sistemes de notificacions a temps real. 
o Sistema multimèdia: imatges i vídeos. 

 
 

◦ Punts febles 

 

o Agrupació d’usuaris per pàgines. 
o Invitació de contactes als esdeveniments.  
o No existeixen projectes 

 

 

 

 

 Linkedin 

 
1. Gestió de publicacions: No 

 
2. Avisos als usuaris: Els avisos es reben per llistats de notificacions 
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3. Interessos personals: La xarxa es basa i s’orienta en tota la informació 

professional de l’usuari. Des de l’apartat acadèmic fins a les aptituds 
professionals que es puguin compartir.  

 
4. Vinculacions professionals: Punt 3. 

 
5. Perfils d’agrupacions d’usuaris: No existeixen perfils professionals degut que 

només interessa la persona en si 
 

6. Multimèdia: No es comparteix material multimèdia 
 

7. Contactes: El llistat de contactes és simple, amb una càrrega de dades aleatòria 
 

8. Esdeveniments: No té la opció de crear esdeveniments ni de gestionar projectes 
 

◦ Punts forts 

 

o Destacar la composició de perfils professionals. Tot el material que s’hi 
comparteix és d’interès per a empreses i contactes que puguin estar 
interessats amb la teva labor. Permet que altres usuaris validin els teus 
coneixements, aportant així fiabilitat. 

 
o Sistema de Drag & drop (arrastrar) per a ordenar funcions, alleujant la 

càrrega de material per l’usuari, reduint-ne el temps de cerques per 
l’aplicació i millorant-ne la usabilitat. 

 

◦ Punts febles 

 

o No compta amb agrupacions d'usuaris  
o No existeixen projectes 

 

 Trello 

 
1. Gestió de publicacions: No existents 

 
2. Avisos als usuaris: Sí 

 
3. Interessos personals: No 

 
4. Vinculacions professionals: No 
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5. Perfils d’agrupacions d’usuaris: Conté la opció de crear projectes i convidar-hi 

persones a partir d'organitzacions 
 

6. Multimèdia: Sí, es poden incorporar imatges a les tasques 
 

7. Contactes: Sí 
 

8. Esdeveniments: No hi ha possibilitat de creació d’esdeveniments. 
 

 

◦ Punts forts 

 

 Agilitat en les cerques 

 Escriptori dinàmic de treball 

 Interfície 
 

 

◦ Punts febles 

 

 No té connectors entre usuaris que possibilitin la interacció social 
 
 

3.3 Continguts 

 

En un anàlisis sobre l'apartat anterior, cal que els punts febles de les anteriors 

aplicacions siguin la fortalesa de Quaver. Per aconseguir-ho i alhora implementar-hi 

funcionalitats que també en poden ser un punt fort, es desglossen tres apartats. 

 

En l'àmbit de la comunicació: 

1. Publicacions d’usuaris, ordenats per perfil personal o per publicacions de 
contactes afegits a la llista 

 
2. Avisos o notificacions de l’activitat dels teus contactes o dels usuaris que formen 

part d’un projecte que comparteixen 
 

3. Sistema d’etiquetatge personal per a mencions específiques 
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En àmbit de relació entre usuaris i gestió 

1. Llistat de contactes per cada perfil d’usuari 
 

2. Panell d’activitat públic per a cada usuari, per tal de poder-ne realitzar un 
seguiment 

 
3. Possibilitat de personalització del color de pàgina 

 
4. Imatge de perfil i de portada per a identificació personal 

 
5. Informació de perfil personal 

 
6. Canvi d’idioma 

 
En àmbit de gestió de projectes 

1. Connexió d’usuaris a partir d’organitzacions, els usuaris les creen o s’hi 
afegeixen 

 
2. Possibilitat de creació de projectes a partir d’organitzacions, amb data límit 

 
3. Possibilitat de convidar més organitzacions a un projecte 

 
4. Possibilitat d’afegir certs usuaris de les organitzacions participants en un 

projecte al projecte 
 

5. Panell de gestió de permisos i d’estat del projecte 
 

6. Possibilitat d’agrupar usuaris en grups de treball i en tasques 
 

7. Possibilitat de publicitar el projecte finalitzat a través d’una acció anomenada 
“esdeveniment”, en el que convida o notifica a tots els contactes de totes les 
persones participants en el projecte 
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4. Estudis i anàlisis 

 

4.1 Dades inicials 

 

Per tal de tenir un punt de referència en el plantejament, la organització (Associació 

Cultural CastellHell) facilita les dades obtingudes en una enquesta anònima amb més 

de cent-seixanta participants i promoguda per la xarxa, on es pregunten aspectes 

d'interès relacionats amb la música Rock a Catalunya; per convertir-se posteriorment 

en la referència per a l'elaboració d'un Card Sorting i el plantejament d'alguns mòduls 

del site. També es compten les dades sociològiques obtingudes per la xarxa social 

Facebook i Google Analytics. 

 

 

4.1.1 Facebook Analytics 

 

A partir de les dades facilitades per la pàgina de Facebook* de la organització, obtenim 

les edats d’uns 1600 usuaris que en conformen els seus seguidors. Les dades serveixen 

per definir l’edat del “target”, encara que no especifica els seus interessos. 

Aquestes dades s’han de ratificar mitjançant una enquesta, mostrada al punt 4.1.2 

 

*https://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Castellhell/348233845201521?ref=hl 
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4.1.2 Google Analytics 

La mostra es pren entre les dates de màxima activitat, a juny de 2013, amb una mostra 

de 4.515 usuaris únics, a través d'un concurs de votació online a través del lloc web 

“www.castellhell.es”. N'extraurem dades referents als  navegadors més usats pel 

posterior desenvolupament, tipus de dispositius i la seva proporció en ús i marca i model 

dels diferents dispositius mòbils més usats per tenir dades en el desenvolupament 

responsive, la escalabilitat i la versatilitat. Aquestes dues últimes característiques s'han 

de tenir en compte en moments que poden haver-hi una gran quantitat de visites en un 

període curt de temps. 

 

 

La mostra ens explica que en un concurs de bandes musicals, l'aplicació presenta pics 

importants de visites en períodes curts. Seria extrapolable a Quaver en el moment que 

alguns usuaris presentessin un projecte exclusiva o quelcom rellevant, per això la 

tecnologia ha de ser acurada. 
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Navegadors i dispositius més usats       

 

L'aplicació web haurà de tenir, com a mínim, una versió d'escriptori i una Tablet/Mòbil 

del tot adaptable. Aquesta mostra ens diu que un 25% dels usuaris entren a webs 

musicals a través de dispositius 

 

4.1.3 Target 

 

El target es defineix a partir d’una enquesta difosa per la xarxa social Facebook a través 

de la pàgina de la organització i contestada en l'anonimat.  

 

Les dades d'interès per a una mostra heterogènia series les següents: 

 

 Franja d'edat: edat potencial dels usuaris 

 La llengua preferent: No serà definitiu, però sí important per un punt de partida 

 Si l'enquestat/da treballa en un sector musical o tan sols ho viu com a oci: per 

saber si l'aplicació ha d'aspirar a ser una mera gestió de projectes o si realment 

és interessant el factor social per a incloure-hi una massa més gran d'usuaris 
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 Si l'enquestat/da assisteix habitualment a concerts: important per determinar si 

cal afegir-hi una pàgina d'esdeveniments 

 Si l'enquestat/da creu que l'escena de bandes locals és forta: determina la 

distància musical de l'interès del target 

 Si l'enquestat/da toca un instrument: si es pot o s'ha d'ampliar l'aplicació a músics 

 Si l'enquestat/da té una banda musical: si es pot ampliar l'aplicació a grups 

musicals 

 

Amb els següents resultats: 

 

Franja d'edat 
Menys de 
15 anys 

De 15 a 
17 anys 

De 18 a 
22 anys 

De 23 a 
28 anys 

De 28 a 
33 anys 

Més de 
33 anys 

NS/NC 

Percentatge 0.00% 8.92% 42.04% 20.38% 11.46% 15.92% 1.27% 

 

Llengua preferent Català Castellà Altres 

Percentatge 62.42% 34.39% 3.18% 

 

Quin és el teu 
rol? 

Associació Promotora Premsa Management Altres Oci 

Percentatge 18.47% 2.55% 3.18% 0.64% 7.64% 67.52% 

 

Assisteixes a concerts, 
habitualment? 

Sí No NS/NC 

Percentatge 87.23% 12.77% 0% 

 

Creus que l'escena local és 
forta? 

Sí No NS/NC 

Percentatge 70.21% 29.79% 0% 

 

Toques un instrument? Sí No NS/NC 

Percentatge 61.7% 36.17% 2.13% 

 

Tens una banda? Sí No NS/NC 

Percentatge 44.68% 53.19% 2.13% 



Prototip d’una xarxa social per a la industria musical 
Jaume Mulé i Fraga 

                                 17 

A través de l’enllaç http://castellhell.es/resultenq_ind.php es poden filtrar els 

enquestats per resposta. Els enquestats més significatius per a l’objectiu del treball 

seran aquells que han respost que formen part d’una associació, degut que pel format 

de l’aplicació en gestió de projectes és el tipus d’organització que més persones pot 

aglutinar i la resposta més donada en la pregunta “Quin és el teu rol en la música?”, 

per un total de 31 persones. 

 

Franja d'edat 
Menys de 
15 anys 

De 15 a 
17 anys 

De 18 a 
22 anys 

De 23 a 
28 anys 

De 28 a 
33 anys 

Més de 
33 anys 

NS/NC 

Percentatge 0.00% 8.51% 40.43% 23.4% 10.64% 17.02% 0% 

 

Llengua preferent Català Castellà Altres 

Percentatge 74.47% 23.4% 2.13% 

 

Assisteixes a concerts, 
habitualment? 

Sí No NS/NC 

Percentatge 87.23% 12.77% 0% 

 

Creus que l'escena local és 
forta? 

Sí No NS/NC 

Percentatge 61.78% 35.67% 2.55% 

 

Toques un instrument? Sí No NS/NC 

Percentatge 71.34% 25.48% 3.18% 

 

Tens una banda? Sí No NS/NC 

Percentatge 49.68% 47.77% 2.55% 

 

 

 

 

 

 

http://castellhell.es/resultenq_ind.php
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4.2 Usabilitat (DCU) – Card Sorting 

 

La tècnica del Card Sorting ens dona una mostra de categories agrupades per una 

quantitat representativa d'usuaris. 

 

4.2.1 Mostra representativa 

 

S'escull una mostra representativa de vint usuaris en una proporció igual o similar 

seguint la pauta del punt d'anàlisi 4.1.1 

 

 Franja edat 

 De 15 a 17 anys      10% 

 De 18 a 22 anys      45% 

 De 23 a 28 anys      20% 

 De 28 a 33 anys      10% 

 Més de 33 anys      15%  

 

 

Del total, en son músics el 

  70% Sí 

  30% No 
 

Del total 

 Forma part d'una associació     20% 

 Forma part d'una promotora    5% 

 Forma part d'una mitjà de premsa    5% 

 Forma part d'una agència de Management o altres  5% 

 Oci         65% 
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4.2.2 Categories i seccions del lloc web 

 

El tipus  de Card Sorting escollit és el mix, deguda la claredat de categories inicials 

donades per l'anàlisi del punt 3.2; encara que se'ls permet crear-ne de noves per si es 

donés el cas difícil classificació. 

 

Les etiquetes clau donades pel Card Sorting tancat en son les següents: 

 Aprova usuaris 

 Bandes de Catalunya 

 Canvi de nickname 

 Comentaris 

 Compra entrades 

 Comunicats importants 

 Contacta 

 Control de pagament de quota 

 Crea un esdeveniment 

 Cròniques 

 El teu perfil d’usuari 

 Elaboració de pressupostos 

 Enllaços externs 

 Enquestes 

 Fòrums de discussió 

 Galeria multimèdia 

 Grups de treball 

 Història 

 Informació del perfil d’usuari 

 Informació d’esdeveniments 

 Logos de col·laboradors 

 Notificacions d’interacció 

 Pagaments de quotes 

 Persones online 

 Publicacions d’usuaris 

 Safata de correu 

 Sales de concerts 

 Seguiment d’un projecte 

 Sistema d’etiquetes “#” 

 Valoracions tipus “M’agrada” 
 

 

I les categories: 
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 D'interès públic en relació l'usuari 

 Gestió interna 

 Interacció amb una organització 

 Interacció entre usuaris 

 Servei informatiu 

 Serveis oferts 

 Sobre el site 

 Publicacions d'usuaris 
 
 
4.2.3 Gràfics de resultats 
 
 

 
En el gràfics de similituds s'aprecien les etiquetes que els usuaris han agrupat entre 
elles. És una clara referència en com hauran d'anar agrupades generalment, degut que 
així és com ho perceben. 
 
Les agrupacions clares romanen entre el 80% i el 100%, encara que una bona quantitat 
en resten per una mostra ambigua d'entre 40% i 60%. Cal que els mòduls a desenvolupar 
siguin clars i específics. 



Prototip d’una xarxa social per a la industria musical 
Jaume Mulé i Fraga 

                                 21 

 
 
 
4.2.4 Agrupacions i mòduls 

 

A partir dels resultats obtinguts, l'aplicació haurà d'estar formada per les següents 

pàgines amb els seus mòduls: 

 

1. Pàgina de registre i accés a l'aplicació 

 Registre d'usuari 

 Accés d'usuari 

 Recuperació de contrasenya 

2. Pàgina de creació d'agrupacions d'usuaris, així com bandes musicals o organitzacions 

 Organitzacions 

 Bandes 

 Sales de concerts 

 Premsa 

 

3. Pàgina de gestió de continguts o perfil d'usuari 

 Panell de les agrupacions les quals l'usuari en forma part  

 Activitat de l'usuari 

 Publicacions de l'usuari i interacció amb aquestes 

 Contactes de l'usuari 

 Projectes en curs 

 

4. Pàgina d'administració d'usuari 

 Administració del compte 

 Administració del perfil 

 Administració de la contrasenya 

 

5. Pàgina principal amb resum de publicacions d'usuaris 
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6. Pàgina de creació de projectes musicals 

 

7. Pàgina de gestió de projectes musicals 

 Convidar usuaris 

 Programar tasques 

 Accions de tancar/obrir projecte i publicar 

 Gestió de permisos 

 

8. Pàgina d'esdeveniments 

 

9. Gestió de les agrupacions d'usuaris 

 Administració del Perfil 

 Disseny de perfil 

 Afegir o treure'n usuaris 
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4.2.5 Navegació web 

 

La navegació és dinàmica en el sentit que a mesura que s'indexen nous continguts 

generats pels usuaris, alhora es generen nous enllaços cap a aquests, per tant ha 

d'existir una navegació on existeixi un menú que, de forma rígida, serveixi d'orientació 

constant. 
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4.3 Disseny 

 

4.3.1 Wireframes 

 

Es parteix d'una base estructural senzilla com a model, que serveix com a plantilla per 

anar-se repetint al llarg de les seccions.  

 

En la versió escriptori, presa com a principal, l'ample sempre fa 1120px; mentre que la 

part central ocupa la meitat de la pàgina per deixar lloc als mòduls laterals dret i 

esquerra, o bé dos terços de la pàgina si només n'existeix una columna. 

 

En resulten tres models principals: 

 

1. Perfils 

 

 

 

Amb els mòduls: 
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 Lateral dret: apartat social 

◦ Accés a organitzacions 

◦ Accés als contactes 

 

 Lateral esquerra: apartat tècnic 

◦ Accés als projectes: sempre present al tauler 

◦ Activitat de l'usuari: ajuda a no perdre el fil 

 

2. Configuracions 

 

 Menú al lateral esquerra 

 Opcions de gestió al lateral dret 
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3. Projectes 

 

 Mòdul esquerre 

◦ Apartat personal: gestió de tasques i grups de treball personals 

 Mòdul dret 

◦ Apartat global: visualització del procés del projecte  

 

 

4.3.2 Gamma de colors 

 

Donat que la psicologia del color argumenta l'ús de cada color per una sensació o 

motivació i la música és un art que pot transmetre quelcom diferent a les persones, és 

preferible deixar el color en segon pla i fer-lo personalitzable per a cada usuari. 

 

 

 

No obstant, s'ha de triar una gamma original o estàndard que defineixi la imatge inicial 

de l'aplicació, i s'escull la següent*: 
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Barres de menú 

 

 

Rgb: 255, 73, 0 

Menús o panells principals 

 

 

Rgb: 237, 116, 0 

Panells secundaris o widgets 

 

 

Rgb: 255, 168, 0  

Text sobre blanc 

 

 

Rgb: 0, 0, 0 

Text sobre color 

 

 

Rgb: 255, 255, 255 

Mòduls independents 

 

 

Rgb: 200, 200,  200 

 Amb l'ajuda de: https://kuler.adobe.com/ 

 

 

https://kuler.adobe.com/
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4.3.3 Mockup 

Versió Escriptori, amb les mesures. Desenvolupat a partir d'Adobe Illustrator 
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Versió Mòbil i Tablet. Desenvolupat a partir d'Adobe Illustrator 

 

El procés de disseny ha sofert millores respecte el plantejament inicial. 

 S'usa l'eina Kooler pel joc de colors: guanyant equilibri 

 S'evita el rollover: no és necessari degut que pot distreure l’atenció 

 Es treuen els encapsulaments dels textos: es fa més agradable a la vista 

 Es juga amb la imatge de fons: senzilla i discreta 

 Els botons es fan més petits: s'ajusten al disseny  

 S'usa la font Helvetica 
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4.3.4 Logotip 

 
Per facilitar la identificació de l’aplicació s’afegeix un logotip a la capçalera. La tipografia 
escollida és la “Vivaldi Italic”. El seu disseny en recorda específicament el caràcter musical. 

Quaver 
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5. Desenvolupament 

 

5.1 Bases de dades 

 

L’emmagatzematge de dades permet fer efectives totes les funcions de l’aplicació quan la 

necessitat és recuperar canvis efectuats, però també establir llibreries de funcions i dades 

que poden servir per escalar-ne l’ús al servidor: un registre és d’interès per una determinada 

funció, que alhora pot ser-ho d’altres, permetent combinar-les i estrellaçar-les. 

 

Partint de la idea que l’aplicació la construeixen els usuaris a mesura que hi interactuen, el 

principal objectiu del sistema de base de dades és permetre emmagatzemar historials, 

informació i dades d’interès per a una futura recuperació i/o ampliació. D’altra banda 

l’aplicació no permetria una ampliació o personalització de continguts i seria totalment 

rígida. 
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5.1.1. Diagrama d'entitat-relació  

Pel desenvolupament de les bases de dades s'ha utilitzat una aplicació anomenada MySQL Workbench, dedicada a la creació i 

gestió de codi de bases de dades MySQL a partir de diagrames d'entitat-relació.  

 

On: 

  n – 1 
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El format de la base de dades conté un total de 30 taules, les quals n'hi ha: 

 

1. De principals 

 Users: dades d'usuari i inici de sessió 

 Profiles: continguts de la personalització del perfil 

 Organitzations: continguts de les organitzacions 

 Bands: continguts de les bandes 

 Projects: continguts, estat i informació dels projectes 

 Events: continguts, estat i informació dels esdeveniments 

 Sales: continguts de sales de concerts i pubs musicals 

 Publish: publicacions d'usuaris 

 Notifications: notificacions entre usuaris 

 Friends: estat dels contactes entre usuaris 

 

 

2. Complementen les principals 

 Connections: historial de connexions 

 Register: registre d'usuari amb les dades personals 

 Musicians: enumeració de tipus de músics 

 Genres: enumeració de tipus de gèneres musicals 

 Provinces: enumeració de províncies 

 Countries: enumeració de països 

 Treballadors: enumeració de tipus de treballadors en la indústria musical 

 Functionorg: funcions de les organitzacions 

 Organizers: usuaris vinculats a un projecte  

 Organizerlevel: permisos d'usuari en un projecte  

 Tasks: tasques dels usuaris 

 GrupsTreball: grups de tasques i usuaris 

 Media: àlbums multimèdia  
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3. De relació entre taules 

 Profiles-Sales 

 Profiles-Organitzations 

 Profiles-Bands 

 Bands-Events 

 Projects-Organitzations 

 Projects-Tasks-GrupsdeTreball-Profiles 

 

Contenint les següents dades, descrites en el model relacional. 
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5.1.2 Model relacional
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5.1.3 Característiques tècniques 

 Totes les cel·les subratllades son claus primàries (Primary Key) i INTEGERS (Int), 

o nombres enters, per tal de facilitar la gestió de dades. Serveixen d'identificador 

de fila. 

 Les cel·les amb el símbol “#” son claus foranes (Foreign Keys), servint 

d'identificadors de files d'altres taules amb Primary Key coincident 

 Les cel·les “Date” o similars, tenen l'atribut TIMESTAMP i capten la data 

d'actualització de fila a partir de l'ordre CURRENT_TIMESTAMP 

 Les cel·les “text” contenen l'atribut TEXT, sense límit de caràcters però amb més 

temps de processament de dades 

 Les cel·les “active” o “validated” son BOOLEAN, true o false (1 o 0). 

 Les cel·les que contenen “section” son TINYINT, una abreviació de l'INTEGER; 

reduint 4 bytes de pes a 1 byte 

 Si no s'especifica el contrari, les cel·les son VARCHAR, línies de text o Strings 

amb límit de caràcters a 255 com a màxim 

 La codificació de la base de dades serà utf8_unicode_ci, permetent 

l'emmagatzematge de tot tipus de caràcters estranys que pugui contenir una 

String, suportant gran quantitat de llengües. No obstant, el processament serà 

més lent que si se n'usa un de més simple, degut que ha d'ordenar i comparar un 

gran nombre de camps. 

 El motor de la base de dades serà de tipus InnoDB, per tal de suportar claus 

foranes i les relacions entre taules. 

 La gestió de la base de dades es du a terme per “Phpmyadmin” en localhost, 

versió 4.1.13 
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5.2 Tecnologies 

5.2.1 Arquitectura 

L'arquitectura escollida per desenvolupar l'aplicació és el 
conegut patró de disseny Model-View-Controler (MVC), 
utiltizat per a la implemetació d'interfícies d'usuari.  

 

EL patró divideix l'aplicació en tres parts interconnectades: 
model de dades, interfície d'usuari i el control entre 
ambdues parts, on l'usuari pot interactuar amb el 
“controlador”, manipulant-ne el “model” i actualitzant-ne 
la “View”. 

 

D'aquesta manera, el sistema compta amb tres capes diferenciades, amb els 

corresponents llenguatges: 

 View: HTML5 i CSS3, elements DOM o estàtics de la interfície 

 Controller: Javascript i jQuery, envia ordres al Model i actualitza la View 

 Model: PHP5.X per a la programació al costat del servidor i MySQL per a la gestió 

de bases de dades. 

 

5.2.2 Model (Back-end) 

 

La programació al servidor usa la tècnica de Programació orientada a objectes (POO) i 

es defineix en Classes que agrupen Mètodes, i aquests ordenen atributs. Aquests es 

relacionen entre ells, formant objectes dinàmics i interactius. 

Un objecte és un paradigma de la programació, un tipus abstracte de dades que 

encapsula dades i funcions, permetent-ne un fàcil accés o denegació d'accés a partir 

de permisos; aconseguint una escalabilitat i seguretat major. La escalabilitat és la 

propietat d'un sistema informàtic de reaccionar i adaptar-se sense perdre qualitat, 

podent incrementar el flux de treball de manera fluida. Aquest sistema també permet 

evitar la repetició de codi, optimitzant l'entorn de treball i la legibilitat. 
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L'aplicació ha estat dissenyada per generar una extracció de dades dinàmica, i per tant 

s'inclou una capa més dintre del Model. El controlador no actua directament sobre la 

capa de Classes, sinó que ho fa a partir d'una intermediària, guanyant seguretat i 

rigidesa. Aquest patró permet extreure dades dels mètodes de les classes i processar-

los de forma independent, segons les nostres necessitats, amb l'avantatge d'evitar 

modificar classes constantment i afectar a zones del lloc web no desitjades en 

posteriors desenvolupaments o ampliacions.  

 

PHP també permet generació DOM, o parts estructurals en HTML, encara que no és del 

tot aconsellable fer-ne un abús per no sobrecarregar-lo.  

 

5.2.2.1 Fitxers de classes 

Contenen tota la informació necessària per a la generació d'objectes i en son la part 

troncal. 

 

Nom del fitxer Funció Origen 

Characters.class.php Traducció de caràcters Propi 

Country.class.php Països Propi 

Eventproject.class.php Esdeveniments de projectes Propi 

Events.class.php Esdeveniments Propi 

Folders.class.php Directoris Propi 
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Friend.class.php Contactes d'usuaris Propi 

Imageupload.class.php Pujada d'imatges Propi 

Notifications.class.php Notificacions Propi 

Organitzations.class.php Organitzacions Propi 

Profile.class.php Perfils d'usuari Propi 

Projects.class.php Projectes Propi 

Publishes.class.php Publicacions Propi 

Tasks.class.php Tasques Propi 

User.class.php Usuaris Propi 

Workgroups.class.php Grups de treball  Propi 

 

5.2.2.2 Creació d'objectes 

Forma la capa entre els controladors i les classes i és l'encarregada de generar els 

objectes quan es criden amb tecnologia AJAX a través dels primers. Contenen control 

d'errors, gestió de peticions i traduccions d'arrays en PHP en format JSON.  

La seva funció principal és la gestió d'accions. 

 

Nom del fitxer Funció Autor 

Auxiliar.addfriends.php Gestiona els rols entre perfils d'usuari Propi 

Auxiliar.frontpublishes.php Gestiona les publicacions d'usuaris Propi 

Auxiliar.getfriends.php Extreu contactes Propi 

Auxiliar.getprof.php Extreu perfils Propi 

Auxiliar.login.class.php Gestiona l'inici de sessió Propi 

Auxiliar.newprof.class.php Creació de perfils Propi 

Auxiliar.notifications.php Gestiona les notificacions Propi 

Auxiliar.uploadimg.class.php Gestiona la pujada d'imatges Propi 

Auxiliar.user.class.php Gestiona els comptes d'usuari Propi 

Createproject.php Creació de projectes Propi 

Create-task.php Creació de tasques Propi 

Create-workgroup.php Creació de grups de treball Propi 

Orgs-add-friends.php Afegeix contactes a organitzacions Propi 
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Orgs-get-friends.php Extreu contactes d'organitzacions Propi 

Project-add-users.php Afegeix contactes a projectes Propi 

Project-create-event.php Crea events de projectes Propi 

Project-openclose.php Tanca o obre projectes Propi 

Project-permissions.php Gestiona els permisos de projectes-usuari Propi 

Task-finalize.php Finalitza tasques Propi 

Update-account.php Actualitza informació del compte Propi 

Update-design.php Actualitza disseny de pàgina Propi 

Update-profile-org.php Actualitza informació d'organitzacions Propi 

Update-profile.php Actualitza el perfil personal Propi 

 

5.2.2.3 Fitxers globals 

A més de la comprovació d'errors, és imprescindible una capa de seguretat que permeti 

comprovar que la sessió d'usuari és correcta; així com llibreries de traduccions o 

implementació d'idioma. 

No obstant, de no ser imprescindible, les llibreries de traduccions s'implementen a la 

capa del controlador per tal de carregar-ne el processament a l'usuari. 

Nom del fitxer Funció Autor 

Lang.php Comprova la l'idioma de l'usuari Propi 

Init.php Connecta amb el servidor Propi 

Sessionval-config.php Comprova la sessió d'organitzacions Propi 

Sessionval.php Comprova la sessió de perfil d'usuari Propi 

 

5.2.3 Funcions del servidor 

 

Seran tots els processos que transcorren de forma remota i que no suposen una càrrega 

a la màquina de l'usuari.  

Contenen la majoria de controls de dades i seguretat, dades de sessió i bases de dades. 
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5.2.3.1 Classes dels objectes 

Les Classes s'encarreguen de la creació d'objectes, contenint la declaració de variables 

(anomenades Atributs), el constructor de l'objecte i les funcions que fa (anomenades 

Mètodes). 

Les classes que formaran l'aplicació es troben estructurats de forma ramificada. 

 

5.2.3.2 Declaració de Classes, mètodes i atributs 

Els continguts d'una classe en llenguatge PHP es declaren amb la següent estructura: 

 Declaració de classe: “class X extends Y{ }”, on la classe “X” conté mètodes de 

la Classe Y, encara que la herència d'una classe és opcional. 

 Constructor de Classe: “public function __construct($vars) { }”. El constructor de 

classe ens crearà l'objecte amb les propietats que li assignem en el moment de 

cridar-la. 

Per tal de cridar aquest mètode, incloent el fitxer.php de la classe que el conté 

des de qualsevol punt de l'aplicació, només caldrà escriure les línies “new 

class($var); 
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En aquesta figura estem creant una organització a partir d'un “username”, on la classe 

ho processa i només ens fa falta fer un “check()” opcional i un “login()”, cridant als 

altres mètodes que conté  la clase. 

 Declaració d'atributs: “protected $myvar;” On l'atribut o variable “$myvar” serà 

de tipus protegit. Els atributs es poden declarar com a “public”, accessible des 

de qualsevol altra classe; “protected”, accessible des de subclasses; i “private”, 

només accessible des de la mateixa classe. 

Els atributs son accessibles mitjançant la comanda “this->atribut”, o bé self::atribut. 

 Declaració de mètodes: “public function getPublishes() { }”. Es troben compresos 

després de la declaració d'atributs i dins la classe en qüestió. Contenen les 

funcions que fan possible que l'objecte operi. Com en els atributs, poden tractar-

se de mètodes públics, privat, protegits i també estàtics. 

Els mètodes es poden agrupar per “Setters”, mètodes per establir dades als 

mètodes i “Getters”, encarregats de cridar les dades. 
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Encara que també n'usarem per operar amb la base de dades, usant  ordres que 

incloguin “INSERTS”, “UPDATES” i “DELETES”. 

 

  

Els mètodes son accessibles a través de la comanda $this->mètode(); podent-li ordenar 

variables a través dels parèntesis. És possible que  trobem self::mètode(); si el 

mètode al que accedim és estàtic. 

En l'aplicació, ens interessen els mètodes estàtics quan els mètodes que conté la classe 

han de ser accessibles en ocasions puntuals. La majoria de casos, però, es presentaran 

com a dinàmics, degut que son  mètodes que només tenen sentit en una sèrie de 

contextos més específics i queden lligats per una lògica de flux. 

 

5.2.3.3 Connexió a base de dades  

La connexió a bases de dades tan sols caldrà definir-la una vegada a través d'una 

variable global, en un fitxer anomenat init.php, que ens servirà per incloure als 

diferents arxius .php que incorporin consultes a bases de dades. 

Per a fer una consulta, cal tractar aquesta variable com un objecte i escriure l'ordre en 

el format  
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5.2.3.4 Validació i processament de dades 

Quan un mètode genera una consulta a bases de dades i n'extreu dades, n'incorpora, en 

modifica o n'elimina s'incorporen els següents passos de processament de dades i 

validacions corresponents. 

La dinàmica presa guarda els resultats d'una consulta a una variable, que posteriorment 

serà comprovada i desada a l'objecte o retornada. 

 

 

 Consulta SELECT 

En llenguatge MySQL representa una consulta per extreure dades d'uns determinats 

registres que formen una taula. Aquests registres poden ser: 

◦ Únics, si el que es vol és tan sol un camp d'una fila d'una determinada taula, 

si per exemple s'extreu un nom d'usuari 

▪ Es fa una comprovació per si el registre és només 1, si és cert retornarem 

el registre, d'altra banda retornarem false. 

◦ D'un grup de registres d'una fila, si el que es vol és més d'un registre de la 

mateixa fila; si per exemple s'extreu la informació d'un perfil d'usuari 

▪ Es comprova que hi ha un resultat possible, d'altra banda retornaria fals. 

Si és cert, a través d'un bucle while es guarden els registres en una array 

i es retornen. 
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◦ De varies files, si en el cas que extraiem informació de més d'un usuari 

▪ El procés és idèntic a l'anterior, no obstant poden caldre processos 

addicionals per tal de complementar l'array o arrays que es poden generar. 

 

 Consultes UPDATE i DELETE 

En llenguatge MySQL representen una consulta per modificar o eliminar dades d'uns 

determinats registres, respectivament, que formen una taula. Els registres usats poden 

ser únics o de varis camps, no obstant la comprovació serà de cert o fals. 
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5.2.3.5 Estructura creació d'objectes 

Els objectes al servidor poden crear-se per una petició directa del fitxer de la capa de 

Vista si les dades son estàtiques, o bé a través del controlador si es generen per petició 

de l'usuari 

Objectes per capa de Vista 

Objectes per capa de Controlador 

 

 

5.2.3.6 Sessions 

Per tal d'identificar un usuari cal registrar-lo en una sessió de servidor que en garanteix 

la integritat, privacitat i seguretat de dades. També es protegeixen l'accés d'algunes 

seccions de l'aplicació si l'usuari no ha iniciat sessió. 

 

Pàgina Registre i 
login 

Perfils d'usuari Administració 
d'usuari 

Projectes 

Protecció No Accés per 
registre 

Accés per usuari 
únic 

Accés per usuari 
únic 

 

L'usuari s'indentifica a través del mètode login de la Class Users. 

Una vegada feta la comprovació d'usuari i contrasenya, havent-la encriptat prèviament, 

procedeix a iniciar diverses sessions. 
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En la sessió d'usuari: 

 UID: ID d'usuari 

 Rank: permisos generals 

 Validated: Compte validat 

 Lang: Llengua escollida 

 Username: nom curt 

 Imagep: imatge de perfil 

 Idprofile: ID de perfil 

 Section: indica que la sessió 

pertany a un perfil d'usuari (1) 

 També és possible iniciar sessió com 

una organització i accedir a un perfil compartit. Caldran unes modificacions en les 

variables de sessió: 

 Username: nom curt 

 Imagep: imatge de perfil 

 Idprofile: ID de perfil personal (2) 

 Section: indica que la sessió pertany a un perfil col·lectiu  

 Userpersonal: ID del perfil propi d'usuari 

Les pàgines restringides es gestionen enllaçant un el fitxer sessionval.php, que conté el 

codi de comprovació de sessió. 

 Si la sessió no existeix: porta a l'índex 

 Si la sessió prové d'una pàgina col·lectiva: inicia 

sessió d'usuari 

 Si la sessió existeix: segueix carregant la pàgina 
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Les variables de sessió també controlen els continguts estàtics de les pàgines de perfil 

d'usuari, així com les opcions de menú.  

 Si el perfil és propi en carrega opcions de control administratiu per part de 

l'usuari. 

 

 

5.2.3.7 Llengua  

L'idioma queda registrat a la base de dades com a configuració de l'usuari. No obstant, 

es defineix la llengua anglesa per defecte en cas de no existir-hi. Un cop extreta la 

llengua, la guarda en una variable de sessió per tal de ser reutilitzada al llarg de la 

navegació. 

A més a més, connecta a una variable en javascript, al navegador de l'usuari, i la inclou 

en una variable de localStorage. D'aquesta manera, si l'usuari torna a entrar des del 

mateix navegador i n'ha canviat l'idioma per defecte, els continguts continuaran 

mostrant-se amb la llengua escollida encara que no inicii sessió. 
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5.2.3.8 Seccions de sessió 

Degut que és possible que usuaris independents interactuïn amb perfils col·lectius, cal 

diferenciar les càrregues de dades provinents d'usuaris independents o grups d'usuaris, 

com ara organitzacions, incloent-hi una procedència. 

Els casos teòrics en què hi ha interacció entre seccions de sessions son: 

 Activitat d'usuari 

 Publicacions 

 Notificacions respecte les accions anteriors 

Es defineixen unes variables amb les següents característiques: 

 sectionorigin: quin tipus de perfil ho publica. Organitzacions, esdeveniments, 

projectes, perfils d'usuari... 

 seccio: a quin tipus de perfil s'adreça 

 sectionforwho: URL, opcional 

 autorUID: ID del qui fa l'acció 

 destiUID: ID del receptor 

 forwhoUID: ID del destí de la acció.  

 

Donat que els valors son Intergers, el mètode getWhoIsTarget en fa la traducció de 

l'array de dades per extreure-les en String. 
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Per generar-ne les notificacions corresponents, cada auxiliar de classe en crearà una 

segons els paràmetres corresponents. 

 

 

Els missatges que es mostren en les notificacions es guarden a la base de dades en 

format Integer i els tradueix posteriorment una llibreria .js 
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5.2.3.9 Dissenys de perfils 

L'aplicació incorpora un sistema de selecció de colors pel front-end, controlat per 

l'usuari. D'aquesta manera, el disseny de la pàgina és personalitzable. 

L'usuari escull, en el seu panell d'administració de perfil, el disseny que més li escau i 

la opció queda guardada a la base de dades. 

Un cop recarrega la pàgina, l'aplicació extreu el nom del fitxer que conté l'estil desitjat 

i l'aplica a la capçalera. 

 

5.2.3.10 Retorn de dades 

Els auxiliars de les Class son els encarregats de gestionar les dades que entren i surten 

de les bases de dades, incloent-hi control d'errors.  

Poden incloure filtració per accions get/post, insert, reload, delete...; executant 

l'ordre adequada enviada pel controlador. 

Poden retornar true o false si l'acció no requeria un retorn específic de dades, ja que 

només depenia d'una acció al servidor, o bé retornar-les en format JSON un cop construït 

l'objecte de la forma desitjada. 
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5.2.3.11 Creació de registres i directoris 

La gestió d'un registre ha de contenir tot tipus de control d'errors i accions que deixin 

a punt la conta d'usuari. Entre elles s'inclou 

1. Creació d'un registre 

Els registres contenen la informació més personal de l'usuari. Tot i que la taula que 

conté les dades manté una relació de 1 a 1 sobre la de l'usuari, convé que no es 

manipulin dades habitualment per protecció. 

2. Creació d'un usuari 

L'usuari conté les dades de sessió d'una persona física. 

3. Creació d'un perfil personal o col·lectiu 

El perfil personal conté les dades de sessió d'una persona física o jurídica (col·lectiu) i 

no conté informació tant rellevant com podria ser-ho el registre o l'usuari. El nom del 

perfil personal no és el de la persona física, sinó que es crea automàticament fent-ne 

una síntesi entre nom i cognom: Jaume Mulé / jaumemule. També servirà per gestionar-

ne els perfils, sense haver de mostrar la ID dels usuaris per seguretat. 

4. Creació de directoris 

Els usuaris necessiten directoris per guardar-hi fitxers o imatges, i aquests es crearan 

seguint la ruta /upload/nomusuari/nomdirectori 

5. Publicació i notificació de benvinguda 

6. Inici de sessió 

7. Control d'errors per a cada nivell 
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5.2.3.12 URLs “amigables” 

Per tal d'amagar les extensions dels fitxers en la barra de direcció del navegador i tenir-

ne una navegació més adaptable a l'usuari, definim uns paràmetres a un fitxer .htaccess 

Aquest fitxer tradueix una URL quaver.net/index.php a quaver.net/index, i també és 

capaç de traduir les variables GET rebudes per la barra de direccions de la mateixa 

manera:  quaver.net/profile.php?user=jaumemule a quaver.net/jaumemule 

 

 

http://www.quaver.net/index.php
http://www.quaver.net/index
http://www.quaver.net/index.php?user=jaumemule
http://www.quaver.net/index.php?user=jaumemule
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5.2.4 Vista (Front-End) 

La maquetació s'entén com l'estructura o el patró que segueix la interfície de la pàgina 

per tal de genera-ne la visualització per pantalla. Forma la capa de Vista, dins el model 

MVC. 

El llenguatge de maquetació utilitzat per la versió web és la HTML5, aprofitant-ne les 

etiquetes que ofereix per gestionar la Web Semàntica i crear un arbre DOM. 

PHP permet construir les pàgines per parts i evitar repetició de codi en mòduls iguals 

de diferents capes del lloc web. 

És un factor a tenir en compte pel SEO, ja que en facilita la indexació en cercadors. 

 

5.2.4.1 Continguts HTML 

L'extensió usada és .php per tal de fer-ne possibles lectures de sessió, inclusió de 

mòduls i carga de dades directes. No obstant, contenen la part estructural: 

Nom del fitxer Funció Autor 

Config-design.php Configuració del disseny de pàgina Propi 

Config-profile.php Configuració de perfil Propi 

Config.php Configuració del compte Propi 

Createproj.php Creació de projectes Propi 

Event-profile.php Perfil d'esdeveniment Propi 

Index.php Pàgina de publicacions d'usuaris Propi 

Login.php Inici de sessió i registre Propi 

Org-config-profile.php Configuració de perfil d'organització Propi 

Org-config.php Configuració del compte d'organització Propi 

Org-profile.php Configuració del perfil d'organització Propi 

Org-users.php Administració d'usuaris d'una organització Propi 

Otherprof.php Creació d'agrupacions d'usuaris Propi 

Profile.php Perfil d'usuari Propi 

Project.php Projectes Propi 

Projectadmin.php Administració de projectes Propi 
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Projectlevel.php Administració de permisos en projectes Propi 

 

5.2.4.2 Etiquetes 

Les etiquetes més usades en l'aplicació son: 

 <html> Obre la pàgina d'inici a fi 

 <head> Conté informació sobre la pàgina i tots els fitxers relacionats o inclosos 

en ella 

 <body> La part visible de la pàgina, conté tota la informació que l'usuari percep 

en la interfície 

 <header> Conté la capçalera 

 <nav> Inclou el menú de navegació 

 <section> Conté diferents seccions de la pàgina 

 <article> Conté certes dades i elements d'una secció 

 <aside> Contingut dedicat a informació no relacionada directament amb la 

pàgina, com ara publicitat 

 <footer> Conté el peu de pàgina 

 

Mantenir una estructura clara és primordial per facilitar les cerques a la xarxa (SEO), 

així com per garantir una correcta visualització dels elements que conformen una 

pàgina. 
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5.2.4.3 Fulles d'estils 

Les fulles d'estils defineixen el disseny i la presentació de la maquetació. El llenguatge 

usat és CSS3. 

 

Nom del fitxer Funció Origen 

Layout.css Estructura del lloc web Propi 

Login.css Estructura i disseny del login Propi 

Metal.css Disseny versió Rock Propi 

Quaver.css Disseny versió estàndard Propi  

Validator.css Etiquetes de validació Plugin modificat 

Alertify.css Alertes Plugin modificat 
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5.2.4.4 Media Queries 

Media Query és un mòdul de CSS3 que permet adaptar la representació dels continguts 

segons la resolució de pantalla. D'aquesta manera és possible optimitzar-ne la 

visualització per dispositius. 

S'ha definit un tamany mínim de 1200px (píxels) d'amplada per la visualització 

d'escriptori, i un màxim de 1199px per una visualització de dispositiu (mòbil o tablet). 

 

@media screen and (min-width:1200px){ } 

@media screen and (max-width:1199px){ } 

 

5.2.4.5 Disseny de continguts 

Si bé HTML5 és l'encarregat de formar l'estructura de la pàgina, caldrà que CSS3 en doni 

forma. Per això, s'inclou una etiqueta <link> al <head>, indicant la ruta del fitxer .css 

que en contindrà els paràmetres. 

<link href="static/css/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> 

Per tal de donar forma a un contingut es fa de tres formes diferents: 

 Per etiqueta: podem escriure directament els paràmetres de disseny de 

l'etiqueta. D'aquesta forma, tots els continguts que s'incloguin en l'etiqueta 

l'adaptaran i evitarem  repetició de codi 

 Per classe: és normal que alguns elements de la pàgina comparteixin 

característiques. Definint classes i incorporant-les a la etiqueta HTML n'agafarà 

les propietats 

 Per identificador: definim un identificador a cada etiqueta estructural, que serà 

única. Per CSS en definim les propietats independents, així com la posició i el 

comportament  
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5.2.4.6  Alertify 

El plugin Alertify és una eina imprescindible per la recepció de feedbacks cap a l'usuari. 

Tots els errors i notificacions es tradueixen en un element que apareix en funció de 

l'acció establerta. 

 Alertes per errors 

 

 Alertes a temps real per notificació 

Els missatges es defineixen a partir d'una llibreria de traduccions i respostes 

automàtiques i es gestiona a partir de tres funcions 

 Alertes d'errors 

 Notificació satisfactoria 

 Notificació de procés 
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5.2.4.7 Tooltiptser 

Abans de fer efectiu un enviament de formulari és imprescindible validar-ne les dades 

introduïdes per l'usuari, per tal d'evitar errors de gestió al servidor. 

L'ús del plugin Tooltipster fa el servei de comprovacions de correus vàlids, mínims o 

màxims de caràcters o tot allò que sigui de necessitat validar.  

La seva peculiaritat és el desplegar una notificació al costat del camp de dades, com a 

recomanació, enlloc de restar a l'espera que l'usuari en faci l'enviament. 

 

S'implementa a continuació de la crida AJAX en jQuery, definint-ne les accions i els 

paràmetres a seguir 
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5.2.4.8 Consell de protecció de contrasenyes 

Una peça fonament és que l'usuari es senti segur en el moment del registre. Per això 

s'ha programat una petita funció que mostri, per colors i a temps real, el nivell de 

protecció de la contrasenya introduïda en un camp que ho requereixi. 

 Sempre que la contrasenya tingui menys de sis xifres es mostrarà vermell, sinó 

serà taronja 

 

 Si la contrasenya conté menys de sis xifres però té majúscules o nombres, serà 

de color taronja 
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 Si compleix les tres condicions anteriors, serà de color verd 

 

 

 

 

5.2.4.9 Plugins externs 

No sempre és necessària la creació de Plugins, degut que per la xarxa n'hi ha de llicència 

gratuïta i poden ser adaptables a les necessitats de l'aplicació. 

És el cas de Tooltipster, Alertify i Drag&drop. 

5.2.4.10 Drag&Drop 

Drag&drop és un sistema d'arrastrament de continguts mantenint pitjat el ratolí. 

Redueix encara més el temps de cerca per part de l'usuari i es guanya en intuició. 

Aquest plugin s'ha implementat en l'apartat de projectes, per tal de convidar-hi 

contactes. 
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La seva funció tècnica és la de connectar encapsulacions DOM amb d'altres que 

continguin la mateixa propietat.  

Posteriorment s'hi una funció de lectura i enviament a servidor de les dades introduïdes 

a la “capça destí”. 

 

 

5.2.4.11 Efectes 

És important basar-se en la User-Experiencie en el moment de pensar en la interacció 

de l'usuari i la interfície. La tecnologia AJAX ja permet carregar continguts sense 

necessitat de recarregar la pàgina sencera i els plugins creats en milloren encara més 

la interactivitat. No obstant, l'ús d'efectes millora l'aparença, no sent funcionament 

necessari però sí que en millora la interacció. 
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5.2.4.12 Mostra i amaga continguts 

 

El menú superior incorpora finestres que l'usuari pot plegar i desplegar, amb un efecte 

de temps. S'aconsegueix mitjançant simples esdeveniments de Jquery.  

També s'incorpora en el menú de contactes en l'apartat de projectes o en el moment 

de crear una publicació al perfil personal. 

 

5.2.4.13 Visualitzador d'imatges 

Quan es vol carregar una imatge, ja sigui de portada, de perfil o per qualsevol posterior 

implementació, es crida a una funció que mostra la imatge en pantalla abans de ser 

pujada. D'aquesta manera l'usuari té control d'una prèvia visualització del resultat. 

Caldrà tractar la imatge com a un objecte. 
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5.2.4.14 Llibreries de traduccions i respostes 

 

Donat que els continguts de l'aplicació depenen totalment de les bases de dades, una 

opció factible per millorar-ne el rendiment del servir és fer les traduccions al costat de 

l'usuari. 

A partir d'un array en un fitxer javascript es defineixen les traduccions i, a partir d'una  

funció en la càrrega de contingut estàtic, s'implementa.   

 

 

 

5.2.5 Controlador 

Jquery és una biblioteca de Javascript que permet interaccionar amb els elements HTML 

i manipular l'arbre DOM de forma dinàmica: creant-ne, modificant-ne o destruint-ne 

continguts. També permet desenvolupar animacions, gestionar esdeveniments, llegir 

Strings JSON i implementar la tecnologia AJAX. 

A nivell de processament, ens permet carregar-ne la major part a l'usuari i així alliberar 

el servidor de temps de processament i càrrega de funcions. Ens permetrà una major 

escalabilitat i una gran millora en l'user-experience. 
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5.2.5.1 Fitxers Jquery 

En la següent taula es mostra la funció de cada fitxer amb extensió .js 

Nom del fitxer Funció Origen 

Alertify.js Crea alertes dinàmiques Plugin 

Alert.js Gestiona les alertes Propi  

Draggabilly.pkgd.min.js Paquet de funcions drag&drop Plugin 

Dropableproject.js Gestiona el drag&drop Propi 

Effects.js Conté efectes d'animació Propi 

Forms.js Validacions de formularis Propi 

Global.js Conversió de caràcters Propi 

Index.js Carrega les publicacions Propi 

Validator.js Valiador de fomularis Plugin 

Lang.js Estableix l'idioma  Propi 

Levelsproject.js Gestiona permisos d'usuari Propi 

Login.js Gestiona l'inici de sessió Propi 

login_t.js Conté traduccions en login Propi 

Newprofile.js Crea perfils d'agrupació Propi 

Notifications.js Gestiona les notificacions Propi 

Org-users.js Gestiona els usuaris agrupats Propi 

Previewimg.js Pre-visualitza imatges Propi 

Profile.js Gestiona el perfil d'usuari Propi 

Projects.js Gestiona la pàgina de projectes Propi 

Usertags.js Gestió els etiquetatges d'usuari Propi 

Searchcontact.js Gestiona les cerques d'usuaris Propi 

Tool.js Paquet d'avisos Plugin 

 

5.2.5.2 Funcions dels controladors 

El controlador forma tot procés que transcorre a la màquina de l'usuari, alliberant 

processos al servidor. 

Aquests controladors escolten i manipulen l'arbre DOM de la View de l'usuari. En jQuery 

s'enllacen, a partir d'uns selectors, als elements a partir dels atributs ID, el seu <tag>, 
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la seva class, el seu valor o definint-ne nous atributs. També permet navegar entre les 

etiquetes superiors o inferiors que formen l'arbre DOM, sense necessitat de declarar-ne 

l'atribut. 

 Selector ID 

 Selector d'atribut  

Els controladors s'agrupen mitjançant funcions que reben accions o en processen. 

jQuery incorpora events 

L'ús principal del controlador és la manipulació de dades, permetent una interacció a 

temps real entre l'usuari i l'aplicació sense necessitat de recarregar constantment els 

continguts d'una pàgina. 

Les peticions les fa el navegador de l'usuari, per temps de carga automàtica per 

actualització de continguts o per voluntat de l'usuari. 

 

 

 

 

5.2.5.3 Petició de dades al servidor 

Mitjançant els events jQuery podem “escoltar” la interacció de l'usuari amb l'arbre 

DOM. 

 Per petició automàtica 

Es defineix un temps en microsegons, que serà el que tardarà a cridar-se 

automàticament una funció determinada. S'aplica en el cas de les notificacions 

 

 Per petició manual 
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El moment en què l'usuari vol completa una acció i prem una acció de petició, com ara 

l'enviament d'un formulari, jQuery llegeix la informació introduïda i la passa a una 

funció que les enviarà al servidor per ser processades.  

 

Un cas particular és el de publicacions per la pàgina del perfil d'usuari, encara que tots 

en tenen una aplicació idèntica o similar. 

 Lectura del DOM 

La funció rep la informació, comprova si el perfil és propi o no i si conté etiquetatges 

de persones. Si en conté, reemplaça caràcters no desitjats i ho envia a la funció 

“setpublish()”. 

 Enviament a servidor 

La funció anterior cridava a la funció setpublish(), que rebrà la informació donada i 

l'enviarà al servidor mitjançant un POST. Farà comprovació d'error i, si retorna “true” 

cridarà a la funció encarregada de mostrar les noves dades introduïdes sense necessitat 

de carregar la pàgina de nou. 
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5.2.5.4 Càrrega de dades  

Per tal de fer possible una major interactivitat i menor temps de processament, 

s'implementa la tecnologia JSON. Tractant-se d'un String que pot ser llegit per jQuery i 

d'altres llenguatges de programació al 

costat de l'usuari, permet ser 

implementat en multi-plataforma. 

En l'apartat web es rep una estructura 

similar al de la figura, depenent del 

tipus de dades de les quals se'n fa 

petició. 

JQuery se n'encarrega de transformar 

una línia de text en un array 

javascript, permetent-ne la 

manipulació de dades. 

Un cop processada la informació de la forma més convenient, es creen elements DOM 

que seran incorporats al front-end. 
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5.2.5.5 Plugin propi: Cerques dinàmiques 

Un plugin desenvolupat per aquesta aplicació és la de cerques d'usuaris, implementat 

en l'ús d'etiquetes per publicacions d'usuaris o per invitacions a perfils col·lectius. La 

seva peculiaritat és que la informació només cal extreure-la una vegada, treballant-se  

les accions al costat de l'usuari i alliberant el servidor de cerques constants.  

Els passos que segueix el motor, en interacció amb l'usuari, son els següents: 

1. La pàgina carrega un array d'usuaris en contacte amb l'usuari que en fa la petició, 

estant-ne disponibles en tot moment 
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2. Si l'usuari decideix fer una cerca,en el cas de l'etiquetatge escriurà el símbol 

“@”, es desplega un llistat de contactes per escollir. Implementem 

l'esdeveniment keyup() i fem comprovacions de l'String amb indexOf(“@”). 

 

3. Si l'usuari escull un contacte, aquest passa a ocupar un espai de selecció. 

Directament s'elimina de la memòria del navegador 
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4. L'usuari sempre pot decidir si cancel·lar o no la acció  

5. Si la fa efectiva, s'envia l'acció en AJAX i gairebé instantàniament n'obté un 

feedback satisfactori 

 

5.2.5.6 Control d'errors 

Si el servidor envia continguts o ordres al controlador, aquest les executa. Però si donat 

el cas la resposta no és satisfactòria, un controlador d'errors és imprescindible per donar 

resposta a l'usuari. 
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A través d'un codi d'errors en la recepció de dades i una llibreria en javascript, es mostra 

a l'usuari la informació correcta. 

Un switch és la opció més versàtil: 

 

 

5.2.5.7 Variables LocalStorage 

L'ús de localStorage facilita l'emmagatzematge de dades que no son imprescindibles, 

però sí que ajuden al rendiment de l'aplicació. 

S'usen per emmagatzemar la llengua escollida per l'usuari, el seu nom i la seva imatge 

de perfil: de manera que quan retorni al lloc web, no aparegui la pàgina de registre 

inicial sinó un panell de benvinguda amb la imatge de perfil i l'idioma escollits en 

anterioritat. 
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6. Conclusions 

1. En un projecte de gran envergadura s’ha de prioritzar la pèrdua d’hores en per 

realitzar planificació estructurada i acurada en compliment de la eficàcia que en 

requereix un bon resultat i aconseguir, respecte les hores màximes i mínimes 

plantejades, una bona eficiència. 

 

2. La escalabilitat és imprescindible en un projecte del que se’n desconeix la 

envergadura final. El present projecte va ser plantejat primer com a una intranet, més 

tard com a una xarxa social i finalment com una eina de gestió de projectes que obre 

la porta a seguir-se desenvolupament com en un mix d’ambdós plantejaments anteriors. 

 

3. La versatilitat ha d’estar present des de l’inici del plantejament i posterior 

desenvolupament: assegurar-se que l’ús de l’aplicació no es limiti a certes interfícies, 

navegadors i dispositius és una prioritat. 

 

4. L’ús de tecnologies de forma estructurada en el seu desenvolupament (MVC) facilita 

el reconeixement de fitxers, directoris i estableix una metodologia de treball; deixant 

la porta oberta a posteriors desenvolupaments i a la integració d’un equip humà de 

treball de forma que el codi i la estructura es intel·ligible per tothom que la conegui 

com a estàndard. 
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8. Annexos 

1. Primeres deliberacions 

Es plantejava una navegació tipus intranet, però posteriorment i amb els anàlisis 

s'arriba a la conclusió que els continguts dinàmics xoquen amb aquest tipus de navegaci 
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2. Primer plantejament de la base de dades 

Incloent-hi un sistema d'etiquetatge de continguts i indexació de dades que no va ser 

implementat per sobrepassa el límit en el càlcul d'hores. 
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3. Primers dissenys de mockup, posteriorment modificats 
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4. Plantejament dels permisos dels projectes-usuari 

 

5. Mètodes 

A continuació es mostra el llistat de funcions o mètodes principals amb les seves classes 

corresponents, i una petita descripció de la funció de cadascuna amb algunes consultes 

rellevants a les bases de dades. 

 

 Per a un estudi més exhaustiu, el directori amb els fitxers es troba a \app\classes\*nomfitxer*.class.php 

 

Characters 

 dropAccents(string) → converteix els caràcters estranys a UTF-8 per evitar problemes en la codificació 

de fitxers .php i .html 

 createString() → crea un text aleatori de 25 caràcters 

Country 

 getCountries() → extreu tots els països de la base de dades 

SELECT * FROM `".self::table."` WHERE id_country != 0 ORDER BY country_name ASC 

 getCountry(int) → extreu un país per identificador (ID) 

SELECT * FROM `".self::table."` WHERE `id_country` LIKE '".$id."' AND id_country != 0 
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EventProject 

 SetEvent() → crea un objecte projecte, n'agafa la ID i a continuació crea un event no públic en relació 

aquest projecte 

$newproject = new Projects($_SESSION["tagname"]); 

 

 getEventID() → recull la ID d'un event 

return $this->id; 

 SetIdEvent() → recull la ID d'un event i l'afegeix a l'atribut ID 

SELECT id_event FROM `".self::table."` WHERE tag = '".$this->project["tagname"]."' 

 

$this->id = $result["id_event"]; 

 

 createEvent() → Crea un esdeveniment a partir dels atributs de l'objecte 

 

INSERT INTO `".self::table."` (`title`, `description`,`date_event`,`projects_id_project`,`tag`) VALUES 

('".$this->project["title"]."','".$this->project["description"]."','".$this->project["date_max"]."','".$this-

>projectid."','".$this->project["tagname"]."')" 

 

Events 

 function __construct(string) →  Crea l'objecte a partir d'una cadena de text 

 setEventProfile() → Defineix la informació d'un event 

 setID() →  Defineix la ID de l'event 

 getEventProfile() → Extreu la informació d'un event 

 getOrganitzations() → Extreu la informació de les organitzacions que formen part del projecte 

 

Folders 

 createFolder(string, int) → Crea un directori a partir d'un nom i uns permisos 

 checkFolder() → Comprova l'existència del directori 

 delFolder() → Elimina el directori 

Friend 

 __construct(string) → crea l'objecte Friends a partir del nom de l'usuari que en fa la petició 
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 checkFriends() → Comprova si els dos perfils ja tenien relació 

 updateFriends() → Canvia la relació dels dos perfils 

0 = no son amics, 1 = contacte, 2 = bloquejat 

 setFriends() → Crea una relació de contacte 

 setStatus(int) → Estableix una nova relació a l'atribut corresponent 

 getFriends() → Retorna les amistats d'un usuari 

 getSomeFriends() → Consulta només uns quants usuari de forma aleatòria, per tal de generar un mòdul a 

la pàgina de perfil 

SELECT * FROM `friends`, `profiles` WHERE (friends.user1 = '".$this->usertarget["id_r"]."' OR friends.user2 = 

'".$this->usertarget["id_r"]."') AND (profiles.id_r = friends.user2 OR profiles.id_r = friends.user1) AND 

(profiles.id_r != '".$this->usertarget["id_r"]."')  AND status = 1 ORDER BY RAND() LIMIT 16 

 setAllFriends() → Guarda els contactes d'un usuari a l'atribut “friends” 

 setAllFriendsID() → Guarda els ID dels contactes d'un usuari a l'atribut “friends” 

 

Imgupload 

 __construct(array) → desglossa tota la informació d'una imatge i la guarda en atributs 

 secure() → comprova si la imatge és vàlida 

 getError() → extreu errors 

 upload_unscaled() → guarda el directori de la imatge a la base de dades sense escalar, la guarda també a 

la FTP en un directori preestablert 

 upload() → guarda el directori de la imatge a la base de dades  i reescala la imatge, la guarda també a la 

FTP en un directori preestablert 

IMAGETYPE_JPEG: imagejpeg($image_r, $filepath); 

Notifications 

 __construct(int, int) → crea l'objecte de notificacions a partir d'un mínim i un màxim 

 checkNotifications() → comprova si existeixen noves notificacions 

 getWhoIsTarget() → comprova qui genera l'acció i cap a on la dirigeix. Pot tractar-se d'un perfil personal, 

una organització... 

 getRegisters() → retorna els registres en array 

 setUserTarget(string) → defineix el perfil de qui genera l'acció 

 setDate(date) → defineix la data actual 

 setMyProfile(int) → defineix el perfil de qui genera l'acció 



Prototip d’una xarxa social per a la industria musical 
Jaume Mulé i Fraga 

                                 81 

 setNotify(int, int, string, int, int, string) → genera una notificació a partir de l'objectiu, la secció de la 

qual forma part, el missatge, la secció a la que es dirigeix, la ID del destí i l'enllaç. 

 updateSeen() → defineix la notificació com a vista 

 updateNotice() → defineix la notificació com a visitada 

 getOrgName() →  estàtic, extreu el nom d'una organització 

 getProjName() → estàtic, extreu el nom d'un projecte 

 getEventName() → estàtic, extreu el nom d'un event 

Organitzations 

 __construct(string) → construeix l'objecte a partir del nom d'usuari 

 getUserID() → N'estableix la ID 

 createOrg(string, string, int, int) → Crea una organització 

 AddExternalUser() → Agafa el nom d'un perfil personal associat a la organització a través de la classe 

superior “Profiles” 

$this->usertarget = parent::getUidbyUsername($external_name);  

 setUserTarget() → Estableix la organització 

 AddUser() → Afegeix un usuari a la organització 

 checkOrg() → Comprova si existeix la organització 

 CheckUserLevel() → Comprova els permisos d'un usuari respecte la organització 

 checkID() → Estableix la ID 

 GetID() → Retorna la ID 

 setOrgProfile() → Estableix el perfil amb les dades de la organització 

 getOrgProfile() → Retorna el perfil 

 GetName(int) → Estableix el nom d'usuari 

 login() → Permet a un usuari iniciar sessió en nom de la organització en qüestió. 

$_SESSION['username']  = $result['username']; 

$_SESSION['imagep']  = $result['imagep']; 

$_SESSION['idprofile']  = $result['id_org']; 

$_SESSION['idpersonal']  = $this->user_profile_id; 

$_SESSION['userpersonal']  = $this->profile_username; 

$_SESSION['section']  = 2; 

 updateOrgFronter() → Actualitza la imatge de portada de la organització 

 updateOrgAvatar() → Actualitza la imatge d'avatar de la organització 
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 updateOrgDesign() → Canvia el disseny de pàgina 

 updateInfoOrg() → Actualitza la informació de perfil 

 

Profiles 

Contenen els mateixos mètodes que organitzacions, exceptuant aquells que fan referència a un col·lectiu 

d'usuaris, degut que el tracta com a perfil personal únic. 

 

Projects 

La classe més complexa després de Notifications, degut que tracta varies relacions entre taules a la basa de dades 

i per conseqüent genera un alt processament de dades. 

 __construct(string) → crea l'objecte a partir del nom o “tagname” 

 CreateProject(string, string, date, string) → Crea un projecte 

 addProfile() → afegeix un usuari al projecte 

 AddProfileLevels() → afegeix permisos a l'usuari 

 AddOrgProject() → afegeix una relació entre la organització i el projecte 

 CheckUserExistance() → comprova si un usuari forma part del projecte 

 checkProj() → comprova si existeix el projecte 

 CheckExistance() → comprova si existeix la relació d'usuari amb organitzador, degut que els usuaris son 

tractats com a organitzadors i no com a perfils d'usuari 

 updateStatus(int) →  obre o tanca el projecte 

 updateStatusEvent() → obre o tanca l'esdeveniment del projecte 

 updateLevels() → actualitza els permisos d'usuari 

 getOrgID() → retorna la ID d'organització 

 getProjID() → retorna la ID del projecte 

 getOrganizerID() → retorna la ID de l'organitzador 

 getProject() → retorna un array amb la informació del projecte 

 getLevels() → retorna els permisos d'usuari 

 getProjectsWidgetUser() → retorna els projectes dels quals ha format part l'usuari 

 getProjectUsers() → retorna els usuaris que poden formar part d'un projecte, degut que la serva 

organització en forma part, i encara no ho estan 

SELECT profiles.username, profiles.name, profiles.surname, profiles.imagep FROM `organitzations`,`profiles`, 

`projects_has_orgs`, `profiles_has_orgs`, `organizers` WHERE projects_has_orgs.orgs_id_org = 
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organitzations.id_org AND projects_has_orgs.projects_id_project = '".$this->id."' AND 

profiles_has_orgs.profiles_id_r = profiles.id_r AND profiles_has_orgs.orgs_id_org = organitzations.id_org AND 

organizers.profiles_id_r != profiles.id_r AND organizers.projects_id_project = 

projects_has_orgs.projects_id_project GROUP BY profiles.username 

 getAllProjectUsers() → retorna tots els usuaris que formen part del projecte i en poden formar part  

 getAllIDProjectUsers() → retorna les ID's de tothom que forma part del projecte amb els seus noms 

d'usuaris. Es fa servir per a les notificacions 

 getCurrentUsers() → retorna els usuaris que formen part del projecte 

 setidOrganizerOut(int) → estableix la ID d'una organització 

 setUserID(string) → agafa la ID d'un perfil d'usuari a través del seu username 

 SetIdProj() → estableix la ID d'un projecte 

 SetIdOrganizer() → estableix la ID d'un organitzador 

 SetIdOrg() → estableix la ID d'una organització 

 SetIdOrgByProj() → estableix la ID d'una organització a través de la ID d'un projecte 

 

Publishes 

En referència a les publicacions d'usuaris 

 __construct(int, int, int) →  construeix l'objecte a partir d'un màxim i un mínim de publicacions, però 

també a través d'un usuari objectiu 

 getPublishes() → defineix un array amb totes les publicacions 

 reloadPublish() → recarga l'array de les publicacions a partir del moment en que hem carregat 

getPublishes() 

 getAllPublishes() → estableix totes les publicacions d'usuaris en què l'usuari objectiu està en contacte. 

SELECT text, date, active, profileid, seccio, id_publish,targetid,sectiontarget  FROM `publish`,`friends` WHERE 

(publish.profileid = friends.user1 AND friends.user2 = '".$this->idtarget["id_r"]."') OR (publish.profileid = 

friends.user2 AND friends.user1 = '".$this->idtarget["id_r"]."') AND friends.status = 1 ORDER BY date DESC 

 getWhoIs() → Estableix qui ha fet la publicació i de quina secció forma part: perfil personal, 

organització... 

 SetPublish(string, int) → insereix una publicació 

 getRegisters() → retorna les publicacions 

 SetUserTarget() → estableix l'usuari destí 

 setDate(date) → estableix la data 
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Tasks 

Classe que controla les tasques dins d'un projecte 

 __construct(int) → crea l'objecte Task a partir del seu ID 

 CreateTask(string, string, date) → crea una tasca nova 

 CreateRelation() → crea una relació de grup de treball amb la tasca assignada 

 UpdateTask() → actualitza una tasca 

 checkTask() → comprova una tasca 

 getUID() → retorna la ID de l'usuari 

 getID() → retorna la ID de la tasca 

 getUserTasks(int) → extreu les tasques d'un usuari  

 getUserIDs() → extreu les ID's dels usuaris que formen una tasca 

 getTasksbyGroup() → retorna les tasques d'un grup de treball 

SELECT tasks.task, tasks.conclusion, tasks.date, tasks.date_limit, tasks.id_task FROM 

`tasks`,`grupstreball_has_organizers` WHERE tasks.projects_id_project = '".$this->projectid."' AND tasks.id_task = 

grupstreball_has_organizers.tasks_id_task AND grupstreball_has_organizers.grupstreball_id_grup = '".$this-

>idgroup."' AND realized = '".$status."' GROUP BY id_task  ORDER BY tasks.date_limit ASC 

 getTasksUsers() → retorna els perfils d'usuari que formen part d'una una tasca 

 getTask() → retorna la informació de la tasca 

 setUserID(string) → extreu la ID d'un usuari que forma part de la tasca 

 setProjectID(int) → defineix la ID del projecte de la qual forma part la tasca  

 setProjTagname(string) → defineix el “tagname” del projecte del qual forma part 

 setGroupID(int) → defineix la ID del grup de treball 

 setTaskTitle(string) → defineix el títol de la tasca 

 setTaskID(int) → defineix la ID de la tasca 

 SetIdTaskByTitle() → defineix la ID de la tasca a partir del seu títol 

User 

La class User defineix el compte d'usuari, que no el seu perfil personal. Conté les dades de registre i la 

configuració personal del compte. Els seus mètodes son estàtics. 

 getRegisterEmail(int) → retorna l'email de registre 

 getLang(int) →  retorna l'idioma escollit per l'usuari 
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 createUser(string, string, string, int) → crea un nou compte d'usuari 

 genRegister(string, string, string) → crea un registre personal, abans crida a checkRegister() per 

comprovar si existeix. També crida a generatePassword() per encriptar-ne la contrasenya 

 checkRegister() → comprova si existeix el registre 

 checkId(string) → comprova si existeix la ID d'usuari 

 generatePassword(string) → genera i retorna una contrasenya en encriptada en md5 

 login() → inicia sessió 

 updateInfoUser(array/string, int) → actualitza informació sobre el compte personal  

 

Workgroups 

Classe que controla els grups de treball dins un projecte 

 __construct(int) → crea l'objecte a partir de la seva ID 

 CreateGroup(string, string) → crea un grup de treball  

 getGroupID() → retorna la ID del grup 

 getOrganizerID() → retorna la ID d'un o varis organitzadors 

 getGroups() → retorna tots els grups de treball d'un projecte 

 getGroup() → retorna un grup de treball 

 setUserID(string) → defineix la ID d'un perfil d'usuari a partir del seu “username” 

 setProjectID(id) → defineix la ID d'un projecte 

 setProjTagname() → defineix el tagname d'un projecte 

 setGroupID(int) → defineix la ID d'un o varis grups 

 SetIdProj() → defineix la ID d'un projecte a partir del seu tagname 

 SetIdOrg() → defineix la ID d'una organització a través del seu username 

 SetIdOrgByProj() → defineix l'username d'una organització que conté el projecte a partir de la seva ID 

 


