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  Resum del Treball: 

 

La finalitat d'aquest projecte és desenvolupar una pàgina web enfocada al món de l'aquariofília. Es 

tracta de desenvolupar una web de caràcter informativa que ajudi a l'usuari a desenvolupar els seus 

propis projectes d'aquaris. 

 

Per tal d'ajudar a l'usuari, la web disposarà de 3 apartats amb informació, una part de tutorials, que es 

basarà en un portafolis de projectes desenvolupats per altres usuaris i el mateix administrador. Una 

secció de bloc, on l'administrador afegirà entrades d'interès per a la resta d'espectadors, així com per 

posicionar el lloc web. I un últim apartat, que constarà de fitxes tècniques on es mostraran 

característiques importants dels diferents tipus d'elements que podem introduir en un aquari. 

 

La metodologia usada en el projecte es basa en l'enfocament en cascada de retroalimentació, ja que 

permet anar avançant en les fases clares del projecte, però permet la possibilitat de retrocedir per a 

realitzar les modificacions necessàries. 

 

En aquest projecte, s'utilitzaran tecnologies d'última generació per a desenvolupar una aplicació web 

des de zero, aquestes són molt utilitzades en el món actual laboral i ens serviran tant per poder aplicar 

els coneixements adquirits en el grau com per millorar les nostres tècniques o currículum del nostre 

futur professional. 

 

 

 

 

  Abstract:  
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The purpose of this project is to develop a web page focused on the world of aquarium hobby. It is about 

developing an informative web that helps the user to develop their own aquarium projects. 

 

In order to help the user, the website will have 3 sections with information, a part of tutorials, which will 

be based on a portfolio of projects developed by other users and the same administrator. A blog section 

where the admin will add bookmarks to other viewers as well as position the website. And one last 

section, which will consist of technical sheets that will show important characteristics of the different 

types of elements that we can enter in an aquarium. 

 

The Methodology used in the project is based on the cascading feedback approach, as it allows you to 

move through the clear phases of the project, but allows you to go back to make the necessary 

modifications. 

 

In this project, state-of-the-art technologies will be used to develop a web application from scratch, 

these are widely used in today's world of work and will help us both to apply the knowledge acquired in 

the degree and to improve our techniques or curriculum of our professional future. 
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Notacions i Convencions 
 

Per aquest document s’ha utilitzat una tipografia Standard ‘Arial 10’.  

 

Àmbit Tipografia Exemple 

Peus de pàgina Arial 8    Mapatge d'objectes relacional (ORM, 

sigles en anglès de Object-relational 

mapping) 

Comandes per consola Arial 10 cursiva symfony new --full tfg-back 

 

Paraules angleses Arial 10 entre cometes dobles "Representational State 

Transfer" 
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1. Introducció 

1.1. Introducció 

L'aquariofília és un hobby des de fa dos mil anys a China i al Japó on existeixen referències sobre la 

cria i el manteniment de carpes. Avui en dia és un hobby que el practiquen milers de persones i que ha 

evolucionat molt des dels seus orígens. Ara ja no es tracta d'una afició centrada en el manteniment 

exclusiu dels peixos, sinó que és una afició basada en una ciència, l'aquariologia. 

 

Dins d'aquest canvi en el hobby, en els últims 10 anys una de les tècniques que s'han posat més de 

moda és la del paisatgisme aquàtic, també anomenat "Aquascaping". Aquesta tècnica consisteix en 

l'art d'organitzar plantes aquàtiques, així com roques, troncs de manera estèticament agradable dins 

d'un aquari de manera que pugui recrear un espai salvatge natural. 

 

Per analitzar aquest creixement tenim el número de participacions en el IAPLC1, que és el concurs més 

important en l'àmbit mundial de paisatgisme aquàtic. El primer concurs es va fer al 2009 i van participar 

un total de 1342 participants de 51 països diferents. L'últim concurs de 2019 van participar un total de 

1867 participant de 72 països diferents2. Aquestes estadístiques van relacionades amb el nombre de 

persones que participen en l’àmbit professional. 

 

Per a mesurar el número de persones que participen a nivell personal com a hobby, he fet un recull 

d’estadístiques a partir de visualitzacions i subscripcions als principals canals. El principal canal 

anomenat “Green Aqua”, té una mitjana de 80600 vídeos vistos i 1000 nous subscriptors cada dia, amb 

un total de 179000 persones subscrites al canal. O el canal d’un escapista professional anomenat  

Jurijs Jutjajevs que té un total de 19200 visites de vídeo i 195 subscriptors nous cada dia, amb un total 

de 40600 subscriptors3.  

 

Arran d'aquest augment en popularitat i de la falta d'informació en molts dels aspectes d'aquest hobby 

sorgeix la idea d'aquest projecte, que pretén acostar als usuaris de carrer a aquesta modalitat aportant 

informació i tutorials de com s'ha de realitzar un projecte de paisatgisme aquàtic. D'aquesta manera el 

projecte pretén involucrar a més persones aquesta modalitat que per a molts sembla tan complicada.  

 

La forma d'involucrar als usuaris serà a partir d'un lloc web que sigui compatible amb els diferents 

navegadors que tenim disponibles actualment, que s'adapti als diferents dispositius mòbils amb 

 
1 International aquàtic plants layout contest 
2 Dades de la pàgina web oficial del IAPLC (http://en.iaplc.com/) 
3 Estadístiques de canals Youtube (https://watchin.today/) 

http://en.iaplc.com/
https://watchin.today/
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diferents amplades, és a dir que sigui “responsive”4, i que a més permeti participar a l'usuari de forma 

activa amb algunes de les seccions de la web. A més, disposarà de diferents seccions d'informació que 

l'usuari podrà consultar de forma fàcil. 

 

Aquest projecte, vol satisfer tots aquests nous usuaris que volen participar en aquesta nova modalitat 

del paisatgisme aquàtic a partir d’una pàgina web que facilitarà la inclusió d’aquests tant amb la seva 

participació com amb molta informació d’utilitat. 

 

1.2. Descripció 

El projecte que plantejo en aquest treball de fi de grau vol resoldre els problemes plantejats en l'apartat 

anterior a partir d'un lloc web que englobi tota la informació necessària per a poder realitzar muntatges 

de paisatgisme aquàtic. Aquesta web estarà desenvolupada utilitzant tecnologies que afavoreixen 

l'accessibilitat i que puguin ser consultades des de qualsevol dispositiu. 

 

L'aplicació ha de satisfer totes les necessitats de l'usuari final per a poder realitzar un muntatge, i les 

necessitats són les següents: 

 

• Poder veure quins són tots els elements que podem afegir dins d’una urna, informació sobre 

cadascun d’ells, poder filtrar elements per a descartar incompatibilitats i poder veure de forma 

ràpida els principals punts característics.  

• Poder veure de forma detallada diferents tutorials de com realitzar muntatges. A la vegada per 

als usuaris registrats tindran l’opció de poder crear ells tutorials dels seus muntatges, i aquests 

podran ser visualitzats per altres usuaris un cop l’administrador ho hagi validat. A més, els 

tutorials s’han de poder filtrar per les diferents tipologies que tinguem.  

• Poder veure diferents entrades del bloc creades per l’administrador i tenir l’opció de poder 

comentar.  

• El bloc ha de contenir un buscador que permeti al usuari buscar entrades en concret.   

 

Necessitats de l'administrador del lloc web per a poder gestionar les diferents seccions. 

• Poder accedir al “Back office”5 de l'administrador a partir d'un usuari i contrasenya. 

• Poder crear, editar i eliminar noves fitxes tècniques dels diferents elements. Aquestes fitxes 

tècniques tindran diferents tipologies que l'administrador ha de poder crear de noves i 

parametritzar. 

• Poder crear, editar i eliminar tutorials dels muntatges, així com validar els que han estat creats 

pels usuaris. També ha de poder crear les diferents tipologies dels tutorials. 

 
4 Es una filosofia de disseny que te com objectiu adaptar l’aparença de les pàgines web al dispositiu 
que s’estigui utilitzant. 
5 Apartat de gestió de la plataforma web per a poder gestionar els continguts visibles a la part del client. 



Web informativa sobre aquariofília 

11 
 

 

 

 

 

 

• Poder crear, editar i eliminar entrades del bloc. També ha de poder eliminar els comentaris de 

les diferents entrades.  

• Poder crear, editar i eliminar usuaris. S’han de poder gestionar els diferents usuaris de la 

plataforma.  

 

L’aplicació aprofita les noves eines que ens ofereix la programació web, utilitzant alguns dels 

frameworks més utilitzats avui en dia per aprofitar al màxim el seu rendiment i usabilitat. Per tant 

l’aplicació utilitzarà les següents tecnologies: 

• S’executa en un servidor web, i per tant es podrà accedir mitjançant qualsevol dispositiu que 

tingui accés a internet i un navegador.  

• S’utilitza PHP per la part de backend, utilitzant el framework de Symfony. Aquest backend 

funciona com una API REST per l’obtenció de dades des de la part de frontend. El backend es 

comunica amb la base de dades Relacional (MYSQL) per a nodrir de dades el frontend.  

• S’utilitza HTML + CSS per la part de frontend, utilitzant el framework de Angular. Aquest es 

comunica per mitja de peticions amb format JSON amb el backend que disposarà de les 

dades que s’han de mostrar a la web. Aquestes consultes es fan de forma asíncrona, així no 

afecta al usuari final. 

• Per realitzar la part de disseny responsiu s’utilitza la llibreria de Bootstrap. Aquesta llibreria 

adapta el contingut de la web a diferents dispositius per tal que pugui ser visitable des de 

diferents llocs webs.  

• Tant la part de backend com la de frontend, permet la fàcil escalabilitat del projecte per tal de 

permetre el seu creixement. També és codi net i fàcil de mantenir, és a dir utilitzant l‘ús de 

comentaris i utilitzant el MVC6. 

• Aprofitant l‘ús d’angular a la part de frontend, l’aplicació utilitza el mode SPA7, que es tracta 

d’una aplicació web que s’utilitza en una sola pàgina amb el propòsit de donar una 

experiència més fluida als usuaris, com si fos una aplicació d’escriptori. D’aquesta manera la 

pàgina web només ha de carregar un cop.  

• Per al desenvolupament de l’aplicació es desenvolupa en un entorn de Test que simula un 

entorn real de producció.  

• Per a fer el control de versions, i poder gestionar el codi s’utilitza GIT amb la plataforma 

GITLAB.  

 

Amb els punts esmentats anteriorment, aquest projecte es vol implementar amb alguns dels recursos 

més utilitzats i demandats en l’actualitat en entorn web. A més, també es tracten aspectes com: 

 
6 Model-vista-controlador (MVC) es un patró d’arquitectura de software 
7 Single-page application (SPA), o aplicació de pàgina única  
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• Gestió de projectes, durant el procés de planificació i elaboració fins a la finalització del treball 

s’haurà d’aplicar una metodologia de processos per a planificar correctament els diferents 

passos del projecte. 

• Arquitectura de la informació i disseny de la base de dades, per poder gestionar totes les 

dades de l’aplicació i dissenyar de la forma més correcta la base de dades per tal que funcioni 

de la forma més lleugera i pugui donar la màxima potencia.  

• Disseny gràfic i disseny d’interfícies per a l’elaboració de les diferents seccions de la web i 

seguir unes pautes correctes a l’hora de maquetar-les.  

• Tractament d’imatges i vídeos, per al ús dels diferents continguts multimèdia que disposi 

l’aplicació. 

• Seguretat i qualitat en servidors web, per garantir que l’aplicació és segura i que rendeix 

correctament al servidor. És important assegurar les dades emmagatzemades a la base de 

dades per tal d’evitar possibles atacs web.  

 

En aquesta memòria s’explica pas per pas tota la informació relativa per a poder desenvolupar el 

projecte de forma planificada i analitzant tots els recursos necessaris per a poder-lo dur a terme.   
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1.3. Objectius generals 

Llistat i descripció dels objectius del TF, ordenats per rellevància. 

 

1.3.1. Objectius principals 

Objectius de l'aplicació: 

 

• Posar a disposició una eina d’informació i participació per als usuaris als quals va destinada 

l’aplicació. 

 

Objectius per al client/usuari: 

 

• Poder aprendre quins són els mètodes a seguir per a poder crear un bon disseny de 

paisatgisme aquàtic.  

• Tenir la suficient informació, per a poder escollir quins elements s’adapten millor al projecte de 

paisatgisme aquàtic que l’usuari vol realitzar. 

• Poder participar activament en els diferents posts que es publiquin enfocats al paisatgisme 

aquàtic.  

 

Objectius personals de l'autor del TF: 

 

• Aprendre a utilitzar 2 dels frameworks més utilitzats en desenvolupament web com son 

Angular i Symfony. 

• Dissenyar una API per prestar informació al frontend.  

• Saber utilitzar diferents biblioteques i API’s externes per integrar-les a l’aplicació. 

• Desenvolupar un projecte complint amb totes les seves fases. 

• Demostrar els coneixements adquirits en el grau de Multimèdia.  

 

1.3.2. Objectius secundaris 

Objectius addicionals que enriqueixen el TF. 

 

• Aprendre a escollir be les pagines web de les quals trec la informació. 

• Aprofitar els coneixements adquirits en la elaboració del TF per a millorar el meu currículum 

professional. 

• Aprendre a solucionar els problemes que sorgeixin durant el desenvolupament de l’aplicació. 

• Documentar i justificar el desenvolupament i el resultat del treball. 
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1.4. Metodologia i procés de treball 

 

La metodologia que he escollit per a dur a terme aquest projecte és la de Cascada amb 

retroalimentació. He escollit aquesta metodologia perquè és un projecte on els requisits són clars i si 

tinguéssim algun problema podrem tornar enrere per a corregir els possibles errors que puguin sorgir. 

A més, aquest model permet fer iteracions, és a dir, si durant les modificacions surt la necessitat de què 

s'ha de canviar alguna cosa es pot tornar enrere i tornar a fer proves de nou. 

 

Aquest tipus de metodologia consta de sis etapes: Requisits, disseny, codificació, proves, 

desplegament i manteniment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 1: Metodologia de treball 

 

 

Per tant, en el desenvolupament de l’aplicació passarem per les següents fases: 

• Requisits: S’especificaran els requisits de l’aplicació, el diagrama de classes i la planificació de 

tot el desenvolupament. 

• Disseny: Determinarem el funcionament de l’aplicació de forma general, i generarem els 

diagrames de casos d’ús i els prototips de totes les pantalles que disposarà l’aplicació.  

• Codificació: Desenvoluparem el codi per al correcte funcionament de l’aplicació. 

• Proves: Comprovarem que l’aplicació compleix amb les funcionalitats establertes i provarem 

que no tinguem errors.  

Requisits 

Disseny 

Codificació 

Proves 

Desplegament 

Manteniment 
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• Desplegament: Pujarem l’aplicació a producció i desenvoluparem el manual d’usuari per a l’ús 

correcte d’aquesta. 

• Manteniment: Aquest es realitzarà de forma periòdica per tal de gestionar que el lloc web 

funciona correctament.  

 

1.5. Planificació 

El projecte es divideix en 8 fases que engloben els diferents processos necessaris per a realitzar 

correctament el projecte.  

 

El projecte comença el 19/02/2020 i finalitza el 08/06/2020, amb una duració de 3 mesos i 21 dies. 

Durant aquesta prolongació de temps s’ha fet una planificació de treball de 4 hores al dia que equival a 

28 hores a la setmana. 

 

S'ha de tenir en compte que la fase 8 acaba el 29/05/2020 i l'última entrega és el 08/06/2020, per tant 

tenim deu dies de marge per a possibles contratemps durant la realització del projecte. Durant aquesta 

planificació també s'ha contemplat quin treballador desenvolupa cada part del projecte. Els diferents 

rols són els següents: 

- GP. Gestor de projecte 

- AS. Arquitecte de software 

- MW. Maquetador web 

- PB. Programador backend 

- PF. Programador frontend 

- T. Tester 

 

En la següent taula es mostren les diferents fases i accions que es porten a terme durant aquest 

trimestre i les fites de les pacs a entregar.  

 

Rol Nom de la tasca 
Duració 

(h) 
Inici Fi 

  Fase 1: Planificació 80h  19/02/20  08/03/20 

GP    1.1. Definició del projecte i índex memòria 24h  19/02/20  24/02/20 

GP    1.2. Redacció de la introducció del projecte 56h  25/02/20  08/03/20 

  Fase 2: Anàlisis de mercat 12h  08/03/20  10/03/20 

GP    2.1. Públic objectiu 4h  08/03/20  08/03/20 

GP    2.2.Competencia 4h  09/03/20  09/03/20 

GP    2.3. Anàlisis DAFO 4h  10/03/20  10/03/20 

  Fase 3: Proposta 12h  12/03/20  14/03/20 

GP    3.1. Especificacions del producte 4h  12/03/20  12/03/20 

GP    3.2. Model de negoci 4h  13/03/20  13/03/20 
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GP    3.3. Estratègia del màrqueting 4h  14/03/20  14/03/20 

  Fase 4: Disseny 60h  15/03/20  29/03/20 

AS    4.1. Arquitectura general de l'aplicació 16h  15/03/20  18/03/20 

AS 
   4.2. Arquitectura de la informació i diagrames de 
navegació 

16h  19/03/20  22/03/20 

MW    4.3. Disseny Gràfic i interfícies 24h  23/03/20  28/03/20 

AS    4.4. Llenguatges de programació i API’s utilitzats 4h  29/03/20  29/03/20 

  Fase 5: Implementació 184h  03/04/20  19/05/20 

PB 
   5.1. Creació de les taules, relacions i índex de la 
base de dades 

8h  03/04/20  04/04/20 

PB    5.2. Programació de backend 32h  05/04/20  12/04/20 

PF    5.3. Programació de frontend 112h  13/04/20  11/05/20 

T    5.4. Realitzar proves funcionament a DEV 8h  12/05/20  13/05/20 

AS    5.5. Pujada del codi al servidor de Producció 16h  14/05/20  17/05/20 

T    5.6. Realitzar proves funcionament a PROD 8h  18/05/20  19/05/20 

  Fase 6: Demostració 36h  30/03/20  23/05/20 

GP    6.1. Crear instruccions d'us 4h  20/05/20  20/05/20 

MW    6.2. Creació de prototips 16h  30/03/20  02/04/20 

T    6.3. Realitzar tests 4h  21/05/20  21/05/20 

GP    6.4. Realitzar guia d'usuari 12h  22/05/20  23/05/20 

  Fase 7: Conclusions i línies de futur 8h  23/05/20  24/05/20 

GP    7.1. Redactar conclusions memòria 4h  23/05/20  23/05/20 

GP    7.3. Redactar línies de futur del projecte 4h  24/05/20  24/05/20 

  Fase 8: Finalització 20h  25/05/20  29/05/20 

GP    8.1. Acabar de polir la memòria per l'entrega 8h  25/05/20  26/05/20 

GP    8.2. Realitzar vídeo presentació projecte 12h  27/05/20  29/05/20 

          

  FITES       

     Fita 1: Entrega de la PAC 1    23/02/20   

     Fita 2: Entrega de la PAC 2    08/03/20   

     Fita 3: Entrega de la PAC3    05/04/20   

     Fita 4: Entrega de la PAC4    10/05/20   

     Fita 5: Entrega de la PAC5    08/06/20   
 

Taula 1: Taula planificació projecte 

 

També s'aporta aquesta informació en un Diagrama de Gantt perquè la informació es pugui veure més 

clara. 

 

 

 

 



 

 

Figura 2: Diagrama de Gantt



1.6. Pressupost 

 

Tal com s'ha planificat en el punt anterior el projecte té una duració de tres mesos i vint-i-un dies, 

contant quatre hores al dia de treball. Per tant tenim un total de cent onze dies que multipliquem per 4 

hores al dia, equival a un total de 444 hores de treball a realitzar. D'aquestes 444 hores, tenim 

programades en tasques 412 h, i les 32 hores restants queden reservades per a possibles imprevistos 

que sorgeixin durant l'elaboració del projecte. 

 

Per tant distribuirem aquest total en les diferents fases i tasques del projecte, i el rol que desenvolupa 

cadascuna d'aquestes tasques per a fer un pressupost estimat dels costos del projecte. Com en el cas 

d'aquest projecte és implementat per només una persona, s'aplicarà el cost segons el rol que estigui 

interpretant en cada punt del projecte. 

 

Rol Hores €/h Cost 

Gestor de projecte (GP) 148h 18 €/h 2664€ 

Maquetador web (MW) 40h 16 €/h 640€ 

Arquitecte de software (AS) 52h 20€/h 1040€ 

Programador Backend (PB) 40h 15€/h 600€ 

Programador frontend (PF) 112h 15€/h 1680€ 

Tester (T) 20h 15€/h 300€ 

TOTAL 412h  6924€ 

Taula 2: Pressupost 
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1.7. Estructura de la resta del document 

Un cop arribat aquest punt, ja hem situat un punt de partida i una visió general del projecte, de com serà 

i la planificació d'aquest. Per tant en aquest punt detallarem els pròxims capítols de la memòria on 

s'explicarà breument els continguts de cada capítol. 

• Anàlisi de mercat. En aquest apartat fem una anàlisi de quin és el públic al qual va destinada 

l'aplicació. També fem una anàlisi de quina és la competència i quins són els punts forts de la 

nostra aplicació respecta aquesta. 

• Proposta. En aquest apartat definim els objectius i especificacions del producte. També 

expliquem quin és el model de negoci i l'estratègia de màrqueting que seguim per donar 

visibilitat al producte. 

• Disseny. Donem forma a l'arquitectura de l'aplicació, és a dir, es nomenen les diferents vistes, 

diagrames de navegació, arquitectura de base de dades, arquitectura de l'aplicació... 

• Implementació. Comencem a realitzar l'aplicació i documentem com es realitza i quin és el 

seu funcionament. 

• Demostració. Realitzem les instruccions, els prototips, les proves de l'aplicació i els exemples 

d'ús del producte. Aquesta secció ens serveix per a validar que l'aplicació compleix amb els 

objectius inicials. 

• Conclusions i línies de futur. Aquest últim apartat és el tancament del treball, fent una 

reflexió del desenvolupament del projecte, és a dir els problemes que hem tingut i com els hem 

solucionat. A més, també s'inclou un apartat amb possibles ampliacions del projecte de cara al 

futur. 
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2. Anàlisi de mercat 

 

Abans de començar amb la realització del projecte és important realitzar una anàlisi del mercat per a 

veure quins tipus d'aplicacions existeixen que s'assemblin en l'objectiu d'aquest projecte i així poder 

comprovar si el nostre projecte es pot diferenciar dels que existeixen i podem aportar alguna cosa 

diferent de l'usuari final. 

 

2.1. Públic objectiu (i.e. target audience) i perfils d'usuari 

Aquesta aplicació té com a públic objectiu les persones que tenen com a hobby l'aquariofília i no es 

conformen en tenir un aquari únicament amb peixos, sinó que busquen donar un punt d'estètica i 

realisme al seu muntatge. 

 

L'aplicació s'enfoca en aquest públic que li falta molta informació de sobre com s'han de realitzar 

aquests muntatges i quins són els punts més importants a tenir en compte a l'hora de realitzar-los. A 

més, com que la pàgina web està feta amb espanyol, va enfocat a totes les persones de parla hispana. 

 

2.2. Competència/Antecedents (o marc teòric) 

Per veure l'actual competència, he fet diferents cerques per internet de pàgines web que estiguin 

enfocades al paisatgisme aquàtic. En l'àmbit de pàgines web en espanyol, no he trobat cap pàgina web 

que estigui enfocada en aquest tema, no obstant sí que he trobat nombroses pàgines web que tenen 

diferents entrades al seu bloc comentant algun dels temes més importants. La majoria de les que he 

trobat són botigues en línia que aprofiten per a fer publicitat dels seus productes. 

 

En àmbit europeu, si que he pogut trobar alguna pàgina web com per exemple 

https://aquariuminfo.org/index.html o https://aquascapinglove.com/learn-aquascaping/. Així que s'analitzen 

aquestes 2 pàgines web per veure quins són els pros i contres de cadascuna d'elles. 

 

- Aquariuminfo.org: Es tracta d'una pàgina web informativa que conté diferents tipus 

d'informacions relacionades amb el món de l'aquariofília. També disposa d'un bloc i una petita 

guia de com realitzar aquaris plantats. Com a punts forts, és una pàgina web visualment 

atractiva i cada secció ens porta directament a una altra secció. Per contra no disposa d'una 

secció de tutorials, a més el bloc està a una altra pàgina web, amb un disseny diferent cosa que 

desconcentra a l'usuari. La pàgina web només està en anglès, així que no influeix gaire amb el 

públic objectiu de l'aplicació del projecte. 

 

https://aquariuminfo.org/index.html
https://aquascapinglove.com/learn-aquascaping/
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- Aquascapinglove.com: Igual que l'anterior es tracta d'una web informativa. Com a punt fort es 

pot remarcar que la informació que conté la web és molt més completa que l'anterior. Per 

contra no és visualment molt atractiva, i les seccions no estan ordenades correctament. També 

disposa d'una secció amb un bloc. També, igual que l'anterior la informació apareix únicament 

amb anglès.  

  

 

2.3. Anàlisi DAFO 

Un cop s’ha analitzat la competència cal fer un anàlisi de les característiques internes del projecte 

(Febleses/Debilitats i Fortaleses) i de la seva situació externa (Amenaces i Oportunitats). 

 

 

Figura 3: DAFO 
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3. Proposta 

A partir de l’anàlisi de mercat fet en el capítol anterior, aquest tercer capítol pretén explicar de manera 

resumida la proposta del TF indicant quins son els objectius del producte realitzat.  

 

3.1. Definició d'objectius del producte 

 

L'aplicació desenvolupada té la finalitat d'informar els usuaris respecte a les diferents característiques 

de cadascun dels elements que podem introduir en un aquari. A més disposa d'una secció de bloc, per 

a poder aportar nova informació d'interès i la possibilitat de tenir comentaris per a la interacció amb 

l'usuari. Finalment també té una secció de tutorials per ajudar als usuaris com desenvolupar un 

projecte de paisatgisme aquàtic pas a pas. 

 

Per tant l'aplicació ofereix de cara al client: 

• Informació dels elements principals d'un aquari amb les seves especificacions i compatibilitats. 

• Bloc d'entrades relacionades amb el món de l'aquariofília. 

• Possibilitat de registrar-se a la web tant per comentar entrades de bloc, com per crear els teus 

propis tutorials per a altres usuaris. 

• Visualització de tutorials de muntatges realitzats, amb la informació de com es realitzen i quins 

han estat els elements utilitzats. 

• Possibilitat de crear el teu propi tutorial per compartir-lo amb la resta d'usuaris d'internet. El 

format serà HTML i serà consultable al porta foli de tutorials de la web un cop sigui validat per 

l’administrador de l’aplicació. 

 

De cara al administrador del lloc web: 

- Secció de Back Office per el lloc web: 

o Poder crear, editar, eliminar i veure els diferents usuaris registrats a la web.  

o Poder crear, editar, eliminar i veure les diferents entrades del bloc així com els seus 

comentaris, les etiquetes que s’utilitzen i les seves categories.  

o Poder crear, editar, eliminar i veure els diferents tipus d’elements que poden 

registrar-se en un aquari, així com les tipologies d’aquests i les seves característiques.  

o Poder crear, editar, eliminar i veure els diferents tutorials de muntatge d’un aquari, així 

com les seves tipologies. També poder acceptar o refusar les peticions del usuari per a 

nous tutorials, abans de publicar-se a la web.  
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Especificacions: 

- Lloc web multi plataforma accessible des de qualsevol navegador d’última generació. És a dir: 

Chorme. Firefox, Edge (Amb les 2 ultimes versions Major), IE Mobile v11, Safari i Internet 

Explorer 11. La web adapta el seu contingut a les diferents grandàries de pantalla dels 

diferents dispositius que es puguin utilitzar per accedir a l’aplicació.   
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4. Disseny 

4.1. Arquitectura general de l'aplicació 

 

Podem dividir l'arquitectura general de l'aplicació en 4 subseccions: El servidor, la base de dades, la 

part de frontend i la part de backend. 

 

El funcionament final de l'aplicació depèn del funcionament d'aquests 4 elements i la correcta 

comunicació entre ells. L'aplicació tindrà tres projectes diferents, un serà la part del backend 

desenvolupat amb PHP i Symfony. I els altres 2 seran desenvolupats en Angular, 1 per la part visible 

per l'usuari/client i l'altre per a l'administrador de l'aplicació per poder gestionar les dades que es 

mostren en el projecte que veu el client. 

 

Figura 4: Arquitectura aplicació 

 

 

 

4.1.1. Servidor 

L’aplicació que realitzem s’emmagatzema en un servidor que incorpora tant les dades del projecte de 

backend, el de frontend i la base de dades. Per aquest projecte s’ha contractat a una empresa externa 

un servidor compartit, juntament amb els dominis contractats, la base de dades i la secció de correus 

per l’aplicació amb el domini contractat.  
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El servidor s’ha contractat a l’empresa IONOS, i té les característiques següents: 

 

Figura 5: Dades hosting web 

 

Els arxius de l’aplicació web s’emmagatzemen a la memòria del disc dur del servidor i és el servidor 

apache qui s’encarrega de redirigir les diferents peticions al contingut corresponent. A més, com que 

l’aplicació es comunicarà entre el backend i frontend, ja que el backend funcionarà com a API REST, 

haurem de tenir 2 subdominis per la comunicació entre ells.  

 

El domini contractat és http://www.scapenow.es, en aquest redirigim el projecte de frontend que veu el 

client, després tenim el subdomini http://www.admin.scapenow.es que redirigeix al back office que 

gestiona el administrador de l’aplicació i finalment per al projecte backend redirigim al subdomini 

http://www.api.scapenow.es. 

 

4.1.2. Base de dades 

La base de dades és on s’emmagatzema tota la informació de l’aplicació. A la base de dades només 

pot accedir el projecte backend, que s’encarrega tant d’obtenir el contingut, com crear, editar o eliminar 

dades. Per aquesta aplicació hem escollit realitzar una base de dades relacional amb MySQL. Aquest 

llenguatge permet generar consultes i diferents ordres a la base de dades i a més es tracta de 

programari lliure.  

 

El disseny d’una base de dades consisteix a definir l’estructura de les dades que ha de tenir la base de 

dades d’un sistema d’informació determinat, per tant haurem de definir el conjunt d’esquemes de 

relació entre les seves entitats i els seus atributs. Per tant dividirem el disseny de la base de dades en 

3 etapes.  

http://www.scapenow.es/
http://www.admin.scapenow.es/
http://www.api.scapenow.es/
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- Etapa del disseny conceptual: En aquesta etapa s’obté una estructura de la informació de la 

futura base de dades independentment de la tecnologia a utilitzar.  

- Etapa del disseny lògic: Gestionar les dades anteriors per tal d’adaptar-les en el nostre cas a 

una base de dades relacional, amb les seves claus primàries i claus foranes.  

- Etapa del disseny físic: Es transforma l’estructura del disseny lògic per tal d’aconseguir una 

major eficiència en l’ús de la base de dades.  

 

Disseny conceptual:  

 

L'aplicació es dividirà bàsicament en 3 seccions, tutorials, bloc i fitxes tècniques. 

 

La secció de tutorials tindrà un títol, una descripció, la data de creació, si està publicat o no i una 

tipologia. S'ha de poder filtrar per aquests tipus de tipologies i afegir-ne alguna més posteriorment si és 

necessari. A més, hem de saber quin és l'usuari creador de cada tutorial. 

 

De l'usuari volem saber, el seu nom, primer cognom, segon cognom, el seu correu, mòbil, la data de 

registre, l'última data de connexió, el rol de l'usuari, la contrasenya i el nom d'usuari. Dels camps 

anteriors, durant el registre només serà obligatori demanar el correu electrònic, nom d'usuari i 

contrasenya. S'ha de verificar que no es poden crear usuaris amb el mateix correu electrònic o nom 

d'usuari repetits. 

 

La secció del bloc ha de poder guardar les diferents entrades que fem. Cadascuna d'aquestes 

entrades, ha de tenir un títol, una descripció, una petita descripció, la data de creació, la data de 

modificació, la data de publicació, si està publicat o no i l'usuari que ha creat l'entrada. A més, per a 

cada entrada han de poder comentar els usuaris i poder contestar als comentaris dels altres. Del 

comentari volem saber, l'usuari que l'ha creat, la data de creació, el contingut, poder marcar si està 

publicat o no, i si és la contestació a un comentari anterior. Cada entrada podrà tenir vàries categories, 

i una mateixa categoria podrà ser utilitzada en moltes entrades. A la vegada, cada entrada podrà tenir 

diversos “tags”8 i un “tag” podrà ser utilitzat en moltes entrades del bloc.  

 

Les fitxes tècniques han de tenir un títol, una descripció, una data de creació, si estan publicades o no 

i una tipologia. Aquestes tipologies s'han de poder filtrar i crear, editar o eliminar a posterior. A més, 

cada fitxa tècnica tindrà una sèrie d'atributs propis. Volem saber tots els atributs de cada fitxa tècnica, 

és a dir el nom de l'atribut i el seu valor. També hem de poder saber per cada tipus de tipologia, les 

diferents característiques que podem tenir. I per cada característica, volem saber quins són els 

possibles valors que pot adoptar. 

 

 
8 Etiquetes que descriuen el contingut d’un bloc mitjançant paraules claus.  
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Finalment, hem de poder relacionar els tutorials amb les fitxes tècniques, és a dir un tutorial podrà fer 

ús de moltes fitxes tècniques, i una fitxa tècnica podrà ser utilitzada en molts tutorials. 

 

Disseny lògic i disseny físic 

 

Un cop realitzada la 1 etapa aquest es el resultat final de les diferents entitats i atributs i les seves 

relacions amb el diagrama (E-R): 

 

ENTITATS 

BLOG_POST (id, authorId, parentId, title, metaTitle, slug, summary, published, createdAt, updatedAt, 

PublishedAt, content): Entitat que guarda les diferents entrades al bloc. 

BLOG_CATEGORY(id, parentId, title, metaTitle, slug, content): Entitat que guarda els diferents tipus 

d’entrades al bloc. 

BLOG_POST_CATEGORY(postId, categoryId): Entitat que relaciona els diferents tipus d’entrades 

amb l’entrada. 

BLOG_POST_COMMENT(id, postId, parentId, userId, title, published, createdAt, publishedAt, 

content): Entitat que guarda els comentaris realitzats en una entrada. 

BLOG_POST_META(id, postId, key, content): Entitat que conte metadades per a SEO9 sobre una 

entrada al bloc. 

BLOG_POST_TAG(postId, tagId): Entitat que relaciona els “tags” utilitzats en una entrada de bloc. 

BLOG_TAG(id, title, metaTitle, slug, content): Entitat que conté tots els “tags” disponibles per marcar 

les entrades del bloc. 

DATA_SHEET(id, typeId, title, description, createdAt, published): Entitat que conté les dades de la fitxa 

tècnica. 

DATA_SHEET_TYPE(id, name): Entitat que conté les diferents tipologies que pot tenir la fitxa tècnica.  

DATA_SHEET_ATTRIBUTE_NAME(id, dataSheetTypeId, name): Entitat que conté els noms de les 

característiques.  

DATA_SHEET_ATTRIBUTE_VALUE(id, dataSheetAttrivuteNameId, value): Entitat que conté els 

diferents valors de les característiques. 

LAYOUT(id, title, description, createdAt, userId, layoutTypeId): Entitat que conté els tutorials. 

LAYOUT_DATASHEET(layoutId, dataSheetId): Entitat que relaciona els tutorials amb les fitxes 

tècniques.  

LAYOUT_TYPE(id, name): Entitat que disposa dels diferents tipus de tutorials que tenim. 

USER(id, firstName, middleName, lastName, Mobile, email, passwordHash, registeredAt, lastLogin, 

intro, profile, role, userName, active): Entitat que guarda els usuaris de la plataforma.  

 

 

 
9 El posicionament en buscadors o optimització dels motors de cerca.  
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INTERRELACIONS 

 

 

Figura 6: Diagrama relacions amb clau primàries 

 

 

Figura 7: Diagrama de relacions amb atributs base de dades 
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4.1.3. Backend 

El backend de l'aplicació és la part de codi que s'encarrega de proporcionar totes les funcionalitats 

necessàries per cobrir les necessitats del frontend. Aquest s'encarregarà de fer la connexió amb la 

base de dades per a agafar, crear, modificar o eliminar les dades. En aquesta aplicació utilitzem el 

backend com a API REST, amb llenguatge PHP i utilitzant el framework de Symfony10. 

 

Una API és un conjunt de regles i especificacions que les aplicacions poden utilitzar per a comunicar-se 

entre elles. REST són les sigles de "Representational State Transfer", que és un concepte que 

estableix una sèrie de condicions importants a l'hora de realitzar aquesta comunicació entre 

aplicacions. 

 

Per tant la forma d'ús de l'aplicació es basa en el fet que des de l'aplicació de frontend per tal d'obtenir 

la informació que es mostra a la pàgina faci una petició a l'aplicació del backend a través d'una consulta 

que requereix unes dades, i el backend li retornarà la informació en un objecte en format JSON, amb 

totes les dades necessàries per poder omplir les dades requerides. 

 

A l'annex podem veure el document amb la informació de l'API amb tots els seus mètodes, peticions i 

respostes i el format que han de tenir. 

 

4.1.4. Frontend 

El projecte de frontend és la part amb la que l’usuari accedeix i interactua amb l’aplicació mitjançant un 

navegador web. Per a desenvolupar la part de frontend utilitzem HTML5 + CSS3 + JS i el framework 

per desenvolupar el frontend es Angular11 8. 

 

Angular és un framework per aplicacions web desenvolupat en TypeScript, que s'utilitza per crear i 

mantenir aplicacions web d'una sola pàgina, comunament anomenades SPA (Single Page 

Application). El seu objectiu és augmentar les aplicacions basades en navegador utilitzant el MVC 

(Model Vista Controlador), en un esforç per a fer que els desenvolupaments es puguin realitzar de 

forma més senzilla. 

 

A més, angular es basa en classes de tipus "components", les quals les seves propietats són utilitzades 

per a fer l'intercanvi de dades entre les dades del model i les dades mostrades en la visualització. 

 
10 https://symfony.com/.  
11 https://angular.io/.  

https://symfony.com/
https://angular.io/
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També, permet dividir l'aplicació en múltiples components, que poden ser reutilitzats en diversos llocs 

de l'aplicació. 

 

Figura 8: Arquitectura Angular 

 

El frontend, disposa de totes les vistes perquè l'usuari pugui navegar pel lloc web. Les diferents vistes 

les podem veure en l'apartat de prototips però l'aplicació se centra bàsicament en 4 vistes. 

 

• Home: És la pàgina principal de l'aplicació, on s'intenta cridar l'atenció de l'usuari. Aquesta 

secció disposa de nombrosos enllaços a diferents parts de la web per apropar a l'usuari a 

seguir dins d'aquesta. 

• Tutorials: La vista de tutorials on es pot veure un porta foli de diferents tutorials creats tant per 

l'administrador com per altres usuaris del lloc web. En fer clic sobre qualsevol dels projectes 

del llistat podrem obrir el seu detall. També disposa d'un filtre superior per a poder filtrar entre 

els diferents tipus de tutorials que tenim disponibles. 

• Bloc: La secció del bloc, on es mostren les diferents entrades publicades per l'administrador 

del lloc. 

• Fitxes tècniques: La secció de fitxes tècniques on podem veure un llistat dels diferents 

elements que podrem tenir en una urna d'un aquari i les característiques que tenen cadascun 

d'ells. 

• Secció d’usuari: Secció on l’usuari registrar podrà modificar les seves dades personals i la 

seva imatge de perfil.  

 

Per a fer funcionar aquestes vistes, es fan servir les peticions mencionades en el document de l'API 

mencionat anteriorment que podem veure en l'annex d'aquest document. Aquestes peticions ens 

permeten nodrir de dades les nostres vistes d'usuari i realitzar canvis a la base de dades quan sigui 

necessari. 

 

A més, en el frontend també s'inclou la part de Back Office de l'aplicació. En aquesta part, podem 

gestionar les diferents entrades de cada secció comentada anteriorment, per permetre veure, crear, 

editar i eliminar qualsevol element utilitzant l'API. Aquest Back Office només és accessible per 

l'administrador de l'aplicació. 

 



Web informativa sobre aquariofília 

31 
 

 

 

 

 

 

4.2. Diagrames de navegació 

L'estructura de l'aplicació està organitzada en forma d'arbre, és a dir que podem accedir a totes les 
subpàgines de l'aplicació des de la pàgina principal de la web. L'objectiu d'aquesta tècnica és poder 
accedir amb pocs clics a tota la informació de l'aplicació. 
 
En el següent diagrama es mostra les diferents seccions a les quals es pot accedir des de la pàgina 
principal, tot i que s'ha de tenir en compte que també es pot navegar entre algunes d'aquestes 
pàgines a partir d'algunes de les petites seccions que té cadascuna d'elles. Per tant podem canviar de 
pàgina a partir del menú principal, però també a partir d'algunes seccions de cada pàgina. 

 
Figura 9: Mapa de navegació 

 
 

4.3. Disseny gràfic i interfícies 

L'aplicació web segueix una línia de disseny per tal de donar sensació de cohesió, ja sigui amb els 

colors, la tipografia, els elements gràfics... A més, s'ha de tenir en compte que totes les interfícies 

compleixin amb el principi d'accessibilitat i usabilitat per tal que l'usuari tingui la facilitat de navegar per 

tot el lloc web.  

 

4.3.1. Estils 

La línia gràfica que segueix l'aplicació està enfocada a la temàtica d'aquesta. Per una banda tenim el 

logotip, on s'utilitza un entorn natural com un arbre amb una zona d'aigua, utilitzant els colors verd, 

blanc i blau. S'utilitza l'arbre com a lletra C per auto completar el nom del lloc web, és a dir: scapeNow. 

Un dels punts importants del paisatgisme aquàtic és donar sensació de disseny i elegància, d'aquí que 

s'utilitzi el fons negre per remarcar els colors. 
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Per tant a partir del logotip mostrat hem escollit la paleta de colors que tindrà la web, que es la següent: 

 

                               Color de fons per al header i footer i algunes entre seccions a la home 

 

                               Color de fons general per a totes les pàgines 

 

                                Color per alguns petits detalls 

 

                                Color per remarcar alguna paraula 

 

La tipografia utilitzada és la "Roboto Condensed", en format "light". Aquest tipus de tipografia té un 

esquelet mecànic i les formes són en gran manera geomètriques. Al mateix temps, el tipus de lletra 

ofereix unes corbes simpàtiques i obertes.  

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Usabilitat/UX 

Els factors que generen una bona usabilitat i que hem aplicat a la nostra web són els següents: 

• Temps de càrrega ràpid: És important que les pàgines carregin de pressa per evitar que 

augmenti la taxa d'abandonament de la web. 

• Disseny net i clar: Perquè l'usuari pugui moure's per la web de forma senzilla el disseny 

ha d'estar ben organitzat i amb un disseny adaptatiu. 

#000000 

#FFFFFF 

#15A2EB 

#2ECC71 

LOREM IPSUM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam magna risus, lacinia nec nibh quis, 

volutpat placerat justo. Mauris nec diam vel eros eleifend malesuada. 
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• Coherència: Adaptar els camps dels formularis a les possibles respostes, ressaltar camps 

obligatoris i donar missatges de confirmació o error són alguns dels factors que donen 

sentit a la web. 

• Claredat: És important posar-se a la pell del client/usuari per evitar donar informació 

massa complexa que sigui difícil de gestionar. 

 

Per una bona experiència de l'usuari s'ha treballat en els següents punts: 

• Utilitat: Tots els elements de la web han de tenir un propòsit en concret i la revisió ha de ser 

constant per a millorar. 

• Disseny: El disseny i l'estètica de la pàgina web pot fer l'experiència positiva de la visita a la 

web. 

• Facilitat de cerca: Els filtres, buscador, etiquetes o subseccions són alguns dels elements que 

s'han afegit a la web per tal de facilitar el que el client busca ràpidament. 

• Seguretat: És molt important protegir les dades personals i informació de l'usuari, i això es 

compleix en tot moment. 

• Creació de valor: La informació que conté la web tenen un valor més enllà de l'econòmic.  

 

4.4. Llenguatges de programació i APIs utilitzats 

En aquest projecte s’ha utilitzat una sèrie de tecnologies per a poder desenvolupar el producte i en 

aquest apartat es justifica el procés d’elecció de la tecnologia escollida.  

 

Software:  

- PHPStorm: IDE12 per a programar la part de backend de PHP. Aquest programa ens ajuda a 

programar utilitzant Symfony, ja que te un plug-in13 que facilita la programació. 

- DataGrip: IDE per a gestionar la base de dades del projecte.  

- WebStorm: IDE per a programar la part del frontend amb Angular, ja que porta nombrosos 

plug-ins per l’ajuda a l’hora de programar.  

- Adobe Illustrator: Aplicació utilitzada per a realitzar el disseny del logotip de l’aplicació. 

- PostMan: Aplicació per a realitzar peticions HTTP REST sense necessitat de desenvolupar un 

client. Ens serveix per provar les diferents peticions fetes en el projecte de backend, sense la 

necessitat de tenir el frontend desenvolupat.  

- WampServer: És una aplicació que significa el acrònim de Windows, Apache, Mysql i PHP. Es 

un conjunt de solucions de software que venen juntes en un mateix paquet i que permet 

treballar sobre un servidor en local amb la teva base de dades i PHP des de un entorn de 

Windows.   

 
12 Entorn integrat de desenvolupament, es una eina per desenvolupament de programari  
13 Funcionalitat addicional afegida al software  
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- Google Chrome, Mozilla, Edge: Navegadors per provar el correcte funcionament de 

l’aplicació.  

- Filezilla: Programa per pujar enviar o descarregar fitxers amb el servidor de producció utilitzant 

el protocol FTP.  

- GitBash: Consola per a Windows per a gestionar el control de versions dels diferents projectes 

realitzats. 

- Composer: Composer es una eina de gestió de dependències en PHP. Permet declarar les 

biblioteques de les que depèn el projecte i les administrarà (Instal·lar o actualitzar) per 

nosaltres. 

- Node.js: Es tracta d’un codi obert de JavaScript per la creació d’aplicacions a la xarxa. Permet 

als programadors executar el codi en el costat del servidor i generar aplicacions web 

optimitzades. 

 

Cal mencionar que els quatre primers programes mencionats es tracten de software de pagament, 

però es poden activar una versió per estudiants utilitzant el correu de la UOC.  

 

Llenguatges de programació utilitzats:  

- PHP7: Llenguatge que utilitzem per a la programació del costat del servidor i realitzar la part 

del backend.  

- Html5: Es tracta de la cinquena versió del llenguatge basic de la World Wide Web, és el 

llenguatge que reconeixen els navegadors. 

- Css: Llenguatge per a dotar de qualitats estètiques i disseny als diferents elements HTML del 

lloc web.  

- TypeScript: És un llenguatge amb eines per la programació orientada a objectes. En aquest 

projecte s’utilitza per  a desenvolupar la part d’Angular que a posterior se n’encarrega de 

convertir aquest llenguatge en JavaScript perquè el navegador ho pugui interpretar.  

 

Base de dades:  

- MySQL: Sistema de gestió de base de dades relacional que és considerada la més popular per 

la gestió d’entorns webs.  

 

APIs de tercers, complements i plug-ins:  

- Symfony: És un framework dissenyat per a desenvolupar aplicacions utilitzant el patró de 

MVC. En el projecte s’utilitzarà per a desenvolupar la API REST del backend amb PHP.  

- Angular: Es tracta d’un framework de codi obert desenvolupat en TipusScript i gestionat per 

Google, que s’utilitza per crear i mantenir aplicacions web d’una sola pàgina. En el projecte 

l’utilitzem per a realitzar la part del frontend.  
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- CkEditor5-angular: Paquet per afegir un editor de text enriquit llest per a utilitzar. Aquest 

proporciona un conjunt de característiques i configuracions personalitzades per a poder 

personalitzar al nostre gust.  

- Angular-file-uploader: Paquet que porta un carregador de fitxers per a Angular.  

- Moment JS: Llibreria per a tractar objectes de tipus “Date” amb JavaScript.  

- Bootstrap: És un framework CSS i JavaScript dissenyat per la creació de pàgines netes i amb 

un disseny responsiu.  

- FontAwesome: És una llibreria que conté un conjunt d’icones per utilitzar en pàgines i 

aplicacions web. 

- Jquery: Es una llibreria en JavaScript que permet afegir interactivitat i efectes visuals a un lloc 

web. 

- Ngx-multiselect-dropdown: Paquet que conté un menú desplegable que permet la selecció 

múltiple amb un disseny i funcionalitat afegida.  

- Ngx-image-cropper: Paquet que ens permet fer la pujada de imatges i el seu tractament a la 

web com pot ser retallar, redimensionar, girar ... 

- Ngx-pagination: Paquet que ens serveix per distribuir elements d’una llista en varies pàgines 

utilitzant un pàginador. 

- Ngx-spinner: Paquet que porta inclòs una imatge que es mostra per indicar que el projecte en 

aquell moment esta carregant. 

- Ngx-treeview: Paquet que permet generar llistats de selecció en forma d’arbre, es a dir amb 

items i subitems per a cada element.  

- Readmore.js: Es un complement de jquery que permet contraure i expandir blocs de text amb 

un moviment suau. 

- Zone.js: Es un complement d’execució que persisteix en la realització de tasques asíncrones.  

- Angular-datatables: Paquet que ens ajudar en la creació de taules amb dades, i la seva 

configuració. 
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5.  Implementació 

En aquest apartat, s’explica quin ha estat el procés de treball per a realitzar el projecte, i quins son els 

passos a seguir per a poder utilitzar l’aplicació en un entorn de test. 

 

5.1. Preparació del servidor 

Per a poder executar el projecte és necessari un servidor web. Per a fer la simulació d’un servidor 

APACHE s’ha utilitzat l’eina WAMPSERVER. Aquesta aplicació és un conjunt de solucions de software 

que venen juntes en un mateix paquet i que permet treballar sobre un servidor en local amb la teva 

base de dades i PHP des d’un entorn amb Windows.   

 

5.2. Creació de la base de dades 

Un cop tenim el servidor funcionant, s’ha de replicar la base de dades. Amb WAMPSERVER tenim una 

interfície anomenada phpMyAdmin que permet gestionar la base de dades d’una forma senzilla de cara 

a l’usuari, així que utilitzarem aquesta eina per a crear totes les taules necessàries per al funcionament 

de l’aplicació. Les taules necessàries per a la base de dades s’han documentat anteriorment en aquest 

document en el punt 4.1.2 Base de dades.  

 

Un cop tenim creada la base de dades amb les seves taules, i les seves relacions entre elles, s’ha de 

nodrir amb dades per a poder fer proves amb el backend i comprovar que la connexió amb la base de 

dades funciona correctament.  

 

5.3. Creació de la API REST (Backend) 

Un cop creada la base de dades hem de desenvolupar la part de codi que se n’encarrega de llegir, 

modificar, crear o eliminar el contingut de la base de dades. Aquesta part de codi és anomenada com a 

Backend, i en aquesta aplicació aquestes accions es realitzen mitjançant una API REST que s’utilitza 

perquè el frontend es pugui comunicar amb el backend mitjançant una connexió HTTP.  

 

Les API’s són una forma de compartir informació utilitzant el principi de consulta i resposta. En aquest 

projecte s’ha elaborat un projecte PHP utilitzant la llibreria de Symfony.  

 

Per a poder utilitzar Symfony és necessari instal·lar composer14, que es tracta d’una eina per a 

gestionar les dependències de biblioteques que necessita el projecte de Symfony per a funcionar. I 

 
14 https://getcomposer.org/. 

https://getcomposer.org/
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també és necessari instal·lar l’executable de Symfony, aquest es pot descarregar des del seu lloc 

web15.  

 

Un cop tenim aquests programes instal·lats podem crear el nou projecte de Symfony a dins del nostre 

directori del servidor virtual instal·lat anteriorment. Ho podem fer mitjançant la Shell de Windows, la 

comanda és la següent:  

- symfony new --full tfg-back 

Aquesta comanda genera un sistema de carpetes i fitxers que ens és molt útil tant per estructura de 

forma ordenada el projecte com per ajudar-nos a crear el nostre projecte amb tots els fitxers que seran 

necessaris. El sistema de carpetes és el següent: 

 

 

Figura 10: Estructura de carpetes Symfony 

 

 

Ara que ja tenim creat el projecte de Symfony, abans de començar amb el desenvolupament, 

comprovem el funcionament i guardarem el projecte en un repositori GIT per a poder portar un control 

de versions i de canvis correcte.  

 

Per a provar el funcionament accedim per navegador a la ruta http://localhost/tfg-back/public/ o bé podem 

executar el servidor de Symfony que porta incorporat llençant la comanda “Symfony server:start” des 

de l’arrel de l’aplicació i accedir per la ruta http://127.0.0.1:8000. 

 

I per iniciar el repositori primer s’ha de crear un projecte nou a GitLab16 i després inicialitzar-lo amb el 

projecte creat al nostre ordinador. Un cop inicialitzat fem les següents comandes per emmagatzemar 

les dades al repositori: 

- git init 

 
15 https://symfony.com/download. 
16 https://about.gitlab.com/. 

http://localhost/tfg-back/public/
http://127.0.0.1:8000/
https://symfony.com/download
https://about.gitlab.com/
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- git remote add origin https://gitlab.com/mvecianaj/tfg-back.git 

- git add . 

- git commit -m "Initial commit" 

- git push -u origin master 

 

 

 

 

Un cop hem arribat aquest punt podem començar a programar la nostra aplicació. El primer és 

desenvolupar les classes del projecte i fer la connexió de les classes amb la base de dades. Per fer-ho 

utilitzarem Composer per agregar un component que se n’encarrega de connectar a la base de dades 

que li diguem i ens generarà totes les entitats amb les relacions ORM17.  

 

El mapatge d'objectes relacional és una tècnica de programació per convertir dades de llenguatges de 

programació orientats a objectes en la seva representació en bases de dades relacionals, a través de 

la definició de les correspondències entre els diferents sistemes. D’aquesta manera de forma rapida i 

senzilla tindrem totes les entitats amb els seus mètodes necessaris per a poder tractar les dades de 

l’aplicació. 

 

Per realitzar aquest procés primer haurem de modificar el paràmetre de DATABASE_URL del fitxer 

.env situat a l’arrel del projecte indicant la ruta de la nostra base de dades en local. A continuació, 

executar les següents comandes: 

 

- php bin/console doctrine:mapping:import "App\Entity" xml --path=config/doctrine 

- php bin/console make:entity –regenerate App 

 

Ara que tenim totes les entitats creades, podem procedir a fer les personalitzacions necessàries a les 

nostres entitats així com crear un repositori per cada una d’elles, on es creen les consultes a base de 

dades personalitzades. 

 
17  Mapatge d'objectes relacional (ORM, sigles en anglès de Object-relational mapping) 
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Figura 11: Entitats i repositori aplicació backend 

 

El següent pas és crear els controladors, aquests poden tenir molts mètodes i cadascun d’aquests 

mètodes va vinculat amb una ruta de l’aplicació. Mitjançant els fitxers de configuració que porta 

Symfony inclòs, indicarem per a cada ruta quina acció del controlador ha de cridar i quins són els 

mètodes permesos per a cada petició(GET, POST, PUT...). 

 

 

Figura 12: Exemple document configuració controlador 
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Per anar provant que el codi que introduïm a cada acció ens retorna el resultat esperat s’ha utilitzat el 

programa Postman18. Aquesta aplicació ens permet realitzar peticions HTTP a les diferents rutes 

passant els valors que desitgem per paràmetre. Abans però serà necessari introduir les següents 

capçaleres al fitxer index.php a l’arrel del projecte per tal de permetre que es realitzin peticions des d’un 

altre servidor, això és anomenat Intercanvi de recursos amb origen creuat (CORS). 

 

 

Figura 13: Capçaleres per a les peticions a l’aplicació 

 

 

 

Figura 14: Exemple petició POST amb POSTMAN 

 

 

 

Durant el desenvolupament dels diferents controladors s’han realitzat moltes accions diferents, amb 

diferents rutes i paràmetres per a cada petició. Per a veure els detalls de totes les peticions que tenim i 

les dades que hem de passar, així com les possibles respostes cal consultar el document amb la 

informació de l'API adjuntat l’annex d’aquesta memòria.  

 

Per finalitzar el desenvolupament del backend s’han realitzat 2 serveis. Un dels serveis s’utilitza per a 

realitzar l’autentificació amb tokens i per comprovar que aquest és correcte. També comprova si es 

tracta d’un token d’un usuari administrador o usuari corrent, ja que en funció de la petició hi ha una 

seguretat diferent. L’altre servei s’utilitza per facilitar la pujada d’imatges al servidor.  

 

 

 
18  https://www.postman.com/ 

https://www.postman.com/
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5.4. Creació Frontend 

La part de frontend s’ha realitzat amb el framework Angular que ens ajudarà a crear la part de frontend. 

Per a poder utilitzar aquest framework és necessari instal·lar una sèrie de components al nostre 

ordinador. Primer cal instal·lar Node.Js19, un cop instal·lat haurem de comprovar que porta NPM20 

instal·lat, utilitzant la següent comanda amb la consola: 

- mpm -v 

NPM és un registre de software de codi obert per compartir paquets i aplicacions. Aquest compta amb 

tres components: 

- El lloc web, on es poden trobar tots els paquets, configurar perfiles i administrar aspectes de 

l’experiència amb NPM. 

- La CLI21, que s’executa des de terminal i és la forma per interactuar els desenvolupadors amb 

NPM. 

- El registre, que és una gran base de dades pública de software de JavaScript. 

 

Per tant utilitzarem NPM, per instal·lar el CLI d’Angular i també per afegir paquets al nostre projecte 

Angular un cop el tinguem creat. Per a instal·lar la CLI d’Angular s’ha d’executar una de les següents 

comandes. La primera instal·la la última versió estable, i la segona comanda serveix per instal·lar una 

versió en concret. En el cas d’aquest projecte s’ha d’utilitzar la segona comanda, ja que es treballarà 

amb la versió 8 d’Angular.  

- npm install -g @angular/cli  

- npm install -g @angular/cli@8.* 

 

Ara amb la CLI d’Angular instal·lada podem crear el projecte amb els components bàsics de manera 

rapida i senzilla, haurem de fer la comanda per crear un projecte, instal·lar totes les dependències 

necessàries i finalment executar-ho en el servidor virtual. Ho podem fer utilitzant la següent comanda: 

- ng new tfg-front 

- npm install 

- ng serve 

 

La primera comanda ens genera una sèrie de carpetes i arxius per a poder realitzar el nostre projecte.  

La segona ens instal·la les dependències del projecte. I la tercera ens executa el projecte en el servidor 

local per a poder provar que el desenvolupament funciona correctament. Per accedir cal navegar a la 

ruta http://localhost:4200/ .  

 

 
19 https://nodejs.org/en/ 
20 https://docs.npmjs.com/about-npm/index.html  
21 És un mètode que permet als usuaris donar instruccions a un programa informàtic a partir d’una línia 
de text simple 

http://localhost:4200/
https://nodejs.org/en/
https://docs.npmjs.com/about-npm/index.html
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També, igual que hem fet amb la part de backend crearem un repositori GIT. Els passos per a 

generar-lo són els mateixos que els que hem realitzat anteriorment amb el backend.  

 

 

Figura 15: Estructura base de carpetes projecte Angular 

 

Ara que tenim el projecte angular funcionant amb les dades bàsiques començarem amb el 

desenvolupament. Per al desenvolupament d’aquest projecte s’ha utilitzat una plantilla HTML gratuïta i 

per tant el primer serà carregar el llibre d’estils i llibreries necessàries per a renderitzar correctament el 

HTML. Aquestes dades s’han carregat a dins de la carpeta “/src/assets” i es carregen a l’aplicació amb 

el index.html ubicat a l’arrel del projecte. 

 

El segon ha estat generar els components de l’aplicació. En Angular es poden separar les diferents 

seccions de la web en components per així poder programar-los de forma individual i funcionant 

independentment dels altres. Per tant s’ha dividit les diferents seccions de la web en diversos 

components. Cadascun d’aquests components disposa de la seva part de HTML, CSS i TypeScript.  

 

Per a fer el projecte més ordenat i intuïtiu s’han dividit els components en apartats, aquests són: 

- _shared: Apartat que conté components que s’utilitzen en vàries seccions del projecte com el 

navbar, el peu de la pagina web, la imatge de capçalera, el vídeo de fons,  

- Auth: Secció que disposa dels components referents a gestionar l’autentificació, registre i 

edició de l’usuari.  

- Blog: Secció de totes les funcionalitats referents al bloc de l’aplicació és a dir el llistat 

d’entrades, comentaris, el panell de navegació lateral i el detall de cada entrada.  

- Datasheet: Secció que conté el llistat de fitxes tècniques i el detall de cadascuna d’elles. 

- Home: Secció principal de la web que és separa en diferents petits blocs.  
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- Layout: Secció que conté el llistat de tutorials, el detall de cadascun d’ells i poder crear-ne de 

nous. 

 

A continuació s’ha creat el Routing que permet la navegació per la web per tal que cada ruta de 

l’aplicació faci carregar un component en concret.  

 

El Routing es basa en un fitxer general “app-routing.module.ts”, i aquest carrega el llistat de les rutes 

situades a dins de cada module.ts de les seccions indicades anteriorment.  

 

El següent pas ha estat crear les classes de les entitats que rebrem de l’API per a fer la connexió entre 

dades i els serveis que disposaran del llistat de peticions que es poden realitzar al backend. Un cop 

creats, modificarem els components per a utilitzar els serveis i entitats per a nodrir amb dades reals el 

HTML creat anteriorment.  

 

Finalment cal remarcar que per a realitzar algunes parts de la web s’han utilitzat paquets externs, 

aquests es poden instal·lar utilitzant NPM com s’ha comentat anteriorment.  

 

També cal recordar que en aquest projecte es desenvolupen 2 aplicacions de frontend, una enfocada 

al client/usuari final i l’altra enfocada l’administrador de l’aplicació per a poder administrar el contingut 

de la web.  

 

Aquest és el procés que s’ha seguit per a crear el frontend per la part del client. Per a realitzar la part de 

frontend enfocada l’administrador de l’aplicació s’han seguit els mateixos passos sense utilitzar cap 

plantilla HTML.  

 

5.5. Pujada al servidor de producció 

Finalment un cop enllestida la feina de programació podem procedir a la pujada al servidor de 

producció. 

 

Per fer-ho separarem la part del backend del frontend. Per a pujar al servidor el projecte de Symfony 

(backend), només cal eliminar les carpetes “/var/cache” i “/var/logs” i pujar la resta de fitxers i carpetes 

al servidor de producció utilitzant en el nostre cas Filezilla.   

 

En el cas dels dos projectes de frontend desenvolupats amb angular, el procés és diferent. El que hem 

de fer és executar la comanda “ng build --prod”. Aquesta ens genera un directori “/dist” que conté tot el 

contingut que s’ha de pujar a producció. Igual que al pas anterior utilitzem Filezilla per a realitzar la 

pujada al servidor.  

 

Finalment haurem de modificar els .htaccess de l’arrel de cada projecte per tal que carreguin 

correctament les diferents rutes de l’aplicació. A més, al servidor de producció crearem una redirecció 

DNS per a que cada subdomini apunti a la carpeta del projecte que correspon.  
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6. Demostració 

6.1. Instruccions d'ús 

En aquesta secció s’explica com utilitzar algunes de les seccions mes complicades de la web i quines 

son les diferents funcionalitats que podem utilitzar. 

 

6.1.1. Creació de tutorials usuari corrent 

 
Si un usuari vol poder crear el seu propi tutorial es necessari esta registrar i loguejat al lloc web. 
Podem utilitzar les següents credencials per a provar-ho. 
 

- Correu electrònic: userApiTest@gmail.com 
- Contrasenya: 123456 

 
Per fer-ho ha d’anar al apartat de “Inspiración” i fer clic sobre el boto “Crear nuevo montaje”. 
 
 

 
 

Figura 16: Crear tutorial 

 
 
Un cop hem fet clic sobre el boto, és necessari omplir tots els camps del formulari. El títol, el estil, una 
descripció, els elements que s’han utilitzat i una imatge del muntatge. En el cas de la imatge ens 
obliga a retallar-la per tal de complir amb les proporcions. Un cop estiguin tots els camps validats, 
s’activarà el boto per enviar el projecte. 
 

mailto:userApiTest@gmail.com
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Figura 17: Formulari tutorial 

 
Un cop enviat, només es publicarà a la web en el cas que l’administrador del lloc web validi el seu 
contingut.  
 

6.1.2. Creació de contingut usuari administrador 

 
L’usuari administrador disposa de la seva pròpia aplicació per administrar el contingut de la web. Per a 
poder accedir podem utilitzar les següents credencials: 
 

- Correu electrònic: userApiTest@gmail.com 
- Contrasenya: 123456 

 
 
Un cop hem accedit podem veure que l’aplicació disposa de les diferents seccions de la web. En 
aquestes instruccions d’ús només es mostra el funcionament d’una de les seccions ja que totes 
funcionen de la mateixa forma. Per l’exemple mostrarem les entrades al bloc. 
 
Un cop fem clic al menú sobre “Entradas”, ens apareix una taula amb un llistat amb totes les entrades 
que tenim creades per al bloc. En aquesta taula tenim la opció de filtrar dades per el títol del bloc 
utilitzant el filtre de text superior o filtrar si estan publicades o no. També si fem clic sobre els títols de 
cada columna tenim l’opció d’ordenar ascendent o descendent el llistat.  
 
Finalment també tenim els botons de “Crear nueva entrada al bloc”, “Editar”, “Eliminar”. El boto 
d’eliminar ens eliminarà el registre seleccionat de la base de dades. 
 

mailto:userApiTest@gmail.com
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Figura 18: ADMIN - Llistat entrades del bloc 

 
 
El boto de crear i editar ens porta al formulari d’edició per crear o editar una entrada ja feta. En cas 
d’accedir cal completar els camps que demana el formulari. 
 

 
Figura 19: ADMIN - Formulari crear nova entrada al bloc 
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6.2. Prototips 

En aquesta secció es mostren els Wireframes de les diferents vistes que disposa l’apartat de frontend 
enfocat al usuari final.  
 

6.2.1. Home 
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6.2.2. Llistat tutorials 
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6.2.3. Detall tutorial 
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6.2.4. Crear tutorial 
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6.2.5. Bloc 
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6.2.6. Bloc detall 

 



Web informativa sobre aquariofília 

54 
 

 

 

 

 

 

6.2.7. Llistat de fitxes tècniques 

 



Web informativa sobre aquariofília 

55 
 

 

 

 

 

 

6.2.8. Detall fitxa tècnica 
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6.2.9. Login i registre 
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7.  Conclusions i línies de futur 

7.1. Conclusions 

 

Si fem una visió del procés que s’ha realitzat en el projecte fins a l’actualitat, podem veure que 

l’evolució d’aquest ha complert amb les previsions inicials i per tant podem considerar que s’ha realitzat 

amb èxit. 

 

Durant aquest desenvolupament he aprés nombroses habilitats que ja havia après durant la realització 

d’altres assignatures de la carrera i altres que he hagut d’aprendre de manera autodidàctica. Cal 

remarcar que un dels punts més importants per a mi han estat aprendre a complir els objectius marcats 

durant l’inici del projecte i poder aprendre a utilitzar algunes de les tecnologies mes demandades del 

món laboral.  

 

Analitzant els objectius inicials que es van plantejar en aquest projecte, podem dir que s’han assolit 

correctament. Per la part dels objectius enfocats a l’usuari final, s’ha desenvolupat una eina que permet 

la participació i aporta informació per als aficionats de l’aquariofília. Per una altra part, tenim els 

objectius personals com a realitzador del projecte, on he après a realitzar una pàgina web de principi a 

fi utilitzant algunes de les tecnologies i funcionalitats més demandades en el món laboral. Finalment, 

respecte a els objectius del producte, s’han aconseguit totes les fites que es demanaven inicialment. 

 

Sobre els problemes a l’hora de desenvolupar el projecte, n’he tingut un que no he pogut solucionar. A 

l’hora de desenvolupar l’API REST en les peticions per editar elements, on s’ha d’utilitzar una petició de 

tipus PUT, no he aconseguit fer funcionar aquesta petició amb Angular i Symfony. Crec que es pot 

tractar d’un “bug”22 del framework, però no ho puc afirmar. De totes formes, ho he solucionat utilitzant 

una petició POST, que funciona de totes formes, però no compleix amb el Standard de una API REST. 

 

Respecte a la metodologia escollida, crec que ha estat l’adequada perquè m’ha permès retrocedir per 

reajustar elements i modificar-los. Això ha succeït sobretot amb la base de dades plantejada 

inicialment, on vaig haver de crear nous camps a posterior, o modificar els que estaven creats. Per tant 

la metodologia de cascada amb retroalimentació m’ha permès desenvolupar el projecte amb la visió 

inicial però tenint l’oportunitat de tornar enrere per a corregir imprevistos o coses mal plantejades 

inicialment.  

 

Respecte a la planificació inicial amb el diagrama de Gantt s’han complert els períodes de 

desenvolupament correctament, tot i que la part de backend a posterior de les dates de planificació 

 
22 És tracta d’un error de software en un programa que desencadena una resultat no desitjat. 
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s’han fet canvis produïts per necessitats del frontend. Aquests canvis no han afectat a les dates 

planificades inicialment. 

 

En definitiva, crec que el projecte ha complert de forma genèrica amb tots els seus objectius i m’ha 

ajudat molt també en l’àmbit personal a l’hora de superar una època difícil , com la professional per a 

poder millorar el meu currículum en un futur. 

 

Podeu accedir a l’aplicació utilitzant les següents URL’s: 

- www.scapenow.es → Web usuari 

- www.admin.scapenow.es → Backoffice 

- www.api.scapenow.es → API REST 

 

 

7.2. Línies de futur 

Informació, prediccions i suggeriments sobre les possibles ampliacions a futur del treball, i/o llista de 

millores a realitzar en hipotètiques futures versions del producte/servei. 

 

El projecte realitzat només es tracta d’una primera versió que ens permet realitzar una sèrie d’accions 

bastant completa per tal d’introduir informació a l’aplicació, però en aquesta es poden fer múltiples 

millores per adaptar-se millor al client, aportar noves funcionalitats o adaptar-se a noves tecnologies 

que vagin sorgint.  

 

Així que durant la realització d’aquest projecte també s’han plantejat algunes millores que es podrien 

fer a curt o llarg termini en futures noves versions. Algunes de les idees són les següents: 

- Pàgina web multi-idioma, per poder traduir la web a múltiples idiomes.  

- Creació de més Rols, per usuari amb permisos especials per a cada rol.  

- Millorar la velocitat de càrrega de les vistes enfocades al client. 

- Millorar el bloc per afavorir el SEO i posicionament de la pàgina web. 

- Transformar l’aplicació Angular en una aplicació per a dispositius mòbil. 

- Poder introduir vídeos i més imatges en els tutorials. 

- Crear una fitxa d’usuari que sigui consultable pels altres usuaris, i poder veure per cada usuari 

el seu detall i els projectes que ha creat.  

- Secció per poder veure els teus tutorials creats i en quin estat es troben “Publicats” o 

“Pendents”. Així com tenir la possibilitat d’eliminar o editar el seu contingut. 

- Afegir un servidor cloud per la gestió d’imatges com Amazon S3, per a facilitar el seu ús i la 

velocitat de renderització. 

 

http://www.scapenow.es/
http://www.admin.scapenow.es/
http://www.api.scapenow.es/
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Annex A: Glossari 

Aquariofília: L'aquariofília és l'afició a la cria de peixos i altres organismes aquàtics en un aquari, sota 

condicions controlades. 

Paisatgisme aquàtic: El paisatgisme aquàtic es l’art i la tècnica de conjuntar de forma estètica pedres, 

plantes o troncs en un aquari. Es a dir es una forma de jardineria sota l’aigua. 

Responsive: Es una filosofia de disseny que te com objectiu adaptar l’aparença de les pàgines web al 

dispositiu que s’estigui utilitzant. 

BackOffice: Apartat de gestió de la plataforma web per a poder gestionar els continguts visibles a la 

part del client. 

MVC: Model-vista-controlador (MVC) es un patró d’arquitectura de software que divideix l'aplicació en 

tres parts interconnectades: el model de dades, la interfície usuari i la lògica de control. 

SPA: Una aplicació de pàgina única (SPA acrònim en anglès) és una aplicació web o lloc web que es 

pot encabir en una sola pàgina web amb l'objectiu d'aconseguir una interfície d'usuari semblant a les 

aplicacions clàssiques de PC. En una SPA la càrrega es realitza d'un sol cop encara que hi poden 

haver actualitzacions dinàmiques com a resposta de les accions de l'usuari. 

API: Una interfície de programació d'aplicacions (en anglès Application Programming Interface, API) és 

una interfície que especifica com diferents components de programes informàtics haurien 

d'interaccionar. 

 

 

 

Annex B: Lliurables del projecte 

 

Base_de_dades.sql Fitxer que conté la base de dades del projecte 

Logo.rar Imatges del logo del projecte 

TemplateHTML.rar Plantilla Html utilitzada per la realització del projecte 

TFG.postman_collection.json Projecte postman peticions API 

tfg-back.rar Projecte PHP backend amb Symfony 

tfg-front.rar Projecte Angular per usuari final 

tfg-front-admin.rar Projecte Angular per usuari Administrador 
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Annex C: Captures de pantalla 

Home 
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Tutorials 
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Detall tutorial 
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Bloc 
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Detall bloc 
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Fitxes tècniques 
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Detall fitxa tècnica 
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Login i registre 
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Editar usuari 
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ADMIN - Home 

 

 

ADMIN – Tutorials 
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ADMIN - Tipus de tutorials 

 

 

ADMIN – Bloc entrades 
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ADMIN – Categories i tags del bloc 

 

 

ADMIN – Comentaris del bloc 
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ADMIN – Fitxes tècniques 

 

 

 

ADMIN – Tipus de fitxes tècniques 
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ADMIN – Característiques fitxes tècniques 

 

 

 

ADMIN – Llistat d’usuaris 
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ADMIN – Detall tutorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Web informativa sobre aquariofília 

76 
 

 

 

 

 

 

ADMIN – Detall entrada del bloc 
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ADMIN – Detall fitxa tècnica 
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Annex G: API REST Document Especificació 

 

 

 

Versió Data Autor Descripció 

1.0 10/03/2020 Marc Veciana Jansà Primera versió. 

1.1 19/04/2020 Marc Veciana Jansà Petites modificacions en seguretat i realització 
de projecte amb postman. 

1.2 28/05/2020 Marc Veciana Jansà Canvis en rutes i tipus de petició. 

 

En aquest document es detallen les diferents peticions que disposa la API REST de scapenow.es. Es detalla com ha de ser la 
petició i quin es el format de la resposta. A més, algunes peticions necessiten un “token” de verificació per a poder-se realitzar. El 
“token” es genera realitzant la petició de registre d’usuari, i en funció del ROL del usuari (ADMIN o USER), la petició funcionarà o 
no. Per a cada petició s’indica si és necessari un “token” de tipus USER, de tipus ADMIN o no és necessari “token” de verificació.  

 

Totes les peticions venen adjuntes sobre el document annex generat amb postman i les peticions es poden  utilitzar tant per la 
api en entorn de test com en producció. Es pot canviar l’entorn utilitzant el desplegable de “Environtment”. 

 

https://documenter.getpostman.com/view/835784/SzYT4LwQ?version=latest   

  

https://documenter.getpostman.com/view/835784/SzYT4LwQ?version=latest
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1. Login i registre 

 

1.1. Login 

 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/login Funció per fer login a la plataforma web. En la resposta 

retorna el token d'autorització que és requerit per a fer 

algunes consultes de la API. 

 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"email": "userApiTest@gmail.com", 

"passwordHash":"123456", "getToken":"true"}] 

 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Login correcto!", 

    "code": 200, 

    "auth_key": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIy

IiwiZW1haWwiOiJ1c2VyQXBpVGVzdEBnbWFpbC5jb20iLCJuYW1lIjpudWxsLCJzdX

JuYW1lIjpudWxsLCJ1c2VybmFtZSI6InVzZXJBcGlUZXN0IiwiaWF0IjoxNTg3MjA2

MTY0LCJleHAiOjE1ODc4MTA5NjR9.b-o9r1GWAf-Isd9E3n8Di-NCjFp5EDhfbNiDT

e8LHT8" 

} 
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1.2. Registre 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/register Funció que registra un nou usuari a la base de dades, 

sense activar-lo. S'envia un correu al usuari registrat per a 

poder activar l’usuari. No es poden guardar correus o 

noms d'usuari repetits. 

 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"userName": "userApiTest","email": 

"userApiTest@gmail.com", 

"passwordHash":"123456"}] 

 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Usuario registrado correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataType": "App\\Entity\\User", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "2", 

            "name": null, 

            "middleName": null, 

            "lastName": null, 

            "mobile": null, 

            "email": "userApiTest@gmail.com", 

            "registeredAt": 1587205311, 

            "intro": null, 

            "profile": null, 

            "role": "USER", 
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            "userName": "userApiTest", 

            "active": "0" 

        } 

    ] 

} 

 

 

1.3. Activar usuari després de registrar 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

GET api/activateUser/{{id_usuari}}/{to

ken} 

Activar el usuari després de registrar-se. 

El token es una concatenació encriptada 

que es 

comprova com a seguretat per evitar 

possibles atacs.  

 

 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Usuario activado correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataType": "App\\Entity\\User", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "2", 

            "name": null, 

            "middleName": null, 

            "lastName": null, 

            "mobile": null, 

            "email": "userApiTest@gmail.com", 

            "registeredAt": 1587205311, 

            "intro": null, 

            "profile": null, 

            "role": "ADMIN", 

            "userName": "userApiTest", 

            "active": "1" 

        } 
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    ] 

} 

 

 

 

 

 

1.4. Recordar contrasenya 

Petició per regenerar la contrasenya d’un usuari.  

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

GET api/resetPassword/{{email}} Funció per resetejar la contrasenya d'accés a 

la plataforma. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Te hemos enviado un correo electronico con los nue

vos datos para acceder al sitio web. Muchas gracias.", 

    "code": 200 

} 

 

 

2. Usuari 

2.1. Obtenir usuaris 

 

Petició 
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Mètode URL             Descripció             

GET api/users Funció que retorna tots els usuaris de la 

base de dades. És necessària una 

autorització de tipus ADMIN. 

GET api/user/{{userId}} Funció que retorna les dades d'un usuari 

a partir de la ID. Es comprova que té un 

token d'autorització de tipus ADMIN o de 

tipus USUARI i que l'usuari del que 

demanes les dades sigui el mateix que 

l'usuari del token. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Get de usuario correcto.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\User", 

    "totalResults": 2, 

    "data": [ 

        [ 

            { 

                "id": "1", 

                "name": "Marc", 

                "middlename": "Veciana", 

                "lastname": "Jansà", 

                "mobile": "609868810", 

                "email": "maarccnj@gmail.com", 

                "passwordHash": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0

c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", 

                "registeredat": 1584700711, 

                "lastlogin": 1584700711, 

                "intro": null, 

                "profile": null, 

                "role": "Admin", 

                "userName": "maarccnj" 

            }, 

            { 
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                "id": "2", 

                "name": "Marc", 

                "middlename": "Veciana", 

                "lastname": "Jansà", 

                "mobile": "609868810", 

                "email": "marc_12321@hotmail.com", 

                "passwordHash": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0

c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", 

                "registeredat": { 

                    "date": "2020-03-20 10:38:31.000000", 

                    "timezone_Tipus": 3, 

                    "timezone": "UTC" 

                }, 

                "lastlogin": { 

                    "date": "2020-03-20 10:38:31.000000", 

                    "timezone_Tipus": 3, 

                    "timezone": "UTC" 

                }, 

                "intro": null, 

                "profile": null, 

                "role": "User", 

                "userName": "marc_12321" 

            } 

        ] 

    ] 

} 

 

 

2.2. Crear Usuari 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/user/new Funció per crear directament un usuari a la base de dades. 

És necessària una autorització de tipus ADMIN. 

 

 

Tipus Paràmetres Valor 
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POST json [{"userName": "ManelTest","firstName": 

"Manel","middleName": "Test","lastName": 

"Test","mobile": "+34123456789","email": 

"manel@gmail.com", "passwordHash":"123456", 

"role": "ADMIN", "intro":"test"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Usuario registrado correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\User", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "5", 

            "name": "Manel", 

            "middlename": "Test", 

            "lastname": "Test", 

            "mobile": "+34123456789", 

            "email": "manel@gmail.com", 

            "passwordHash": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5

d5a86aff3ca12020c923adc6c92", 

            "registeredat": 1584700711, 

            "lastlogin": 1584700711, 

            "intro": "test", 

            "profile": null, 

            "role": "ADMIN", 

            "userName": "ManelTest" 

        } 

    ] 

} 

 

 

2.3. Editar usuari 

 

Petició 
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Mètode URL             Descripció 

POST api/user/edit/{{userId}} Funció per actualitzar les dades d'un usuari 

creat. El email i el nom d'usuari no es podran 

modificar ja que son únics. Es comprova que té 

un token d'autorització de tipus ADMIN o de 

tipus USUARI i que l'usuari del que vols 

modificar les dades siqui el mateix que l'usuari 

del token. 

 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"userName": "Manel","firstName": 

"ManelUpdate","middleName": "Test","lastName": 

"Test","mobile": "+34123456789","email": 

"manel@gmail.com", "passwordHash":"123456", 

"role": "user", "intro":"test", "active":"0"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Usuario actualizado correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\User", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "5", 

            "name": "ManelUpdate", 

            "middlename": "Test", 

            "lastname": "Test", 

            "mobile": "+34123456789", 

            "email": "manel@gmail.com", 

            "passwordHash": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5

d5a86aff3ca12020c923adc6c92", 

            "registeredat": 1584700711, 

            "lastlogin": 1584700711, 

            "intro": "test", 
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            "profile": null, 

            "role": "user", 

            "userName": "ManelTest", 

            "active": "0" 

        } 

    ] 

} 

 

 

2.4. Eliminar usuari 

Petició per eliminar un usuari de la base de dades. 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

DELETE api/user/remove/{{userId}} Funció per eliminar un usuari de la base de 

dades. És necessària una autorització de 

tipus ADMIN. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Usuario eliminado!", 

    "code": 200 

} 

 

 

3. Bloc 

3.1 Obtenir entrades del bloc 

 

Petició 
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Mètode URL             Descripció 

GET api/blog/posts Funció que retorna totes les entrades del 

bloc. És necessària una autorització de tipus 

ADMIN. 

GET api/blog/posts/published Funció que retorna totes les entrades que 

estan publicades. 

GET api/blog/posts/popular Funció que retorna les 5 entrades més 

populars del bloc. 

GET api/blog/posts/latestPosts Funció que retorna les 3 ultimes entrades del 

BLOC. 

GET api/blog/posts/withRecentComme

nts 

Funció que retorna les entrades que han 

tingut comentaris mes properament. 

GET api/blog/post/{{post_id}} Funció que retorna una entrada al bloc a 

partir d'una ID. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Entradas de bloc devueltas correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\BlogPost", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        [ 

            { 

                "id": "1", 

                "author": { 

                    "id": "1", 

                    "name": "Marc", 

                    "middlename": "Veciana", 

                    "lastname": "Jansà", 

                    "mobile": "609868810", 

                    "email": "maarccnj@gmail.com", 

                    "passwordHash": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e68
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6cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", 

                    "registeredat": 1584700711, 

                    "lastlogin": 1584700711, 

                    "intro": null, 

                    "profile": null, 

                    "role": "Admin", 

                    "userName": "maarccnj", 

                    "active": "0" 

                }, 

                "parent": null, 

                "title": "Entrada de test", 

                "metaTitle": "testMeta", 

                "slug": "/testUrl", 

                "summary": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu

r adipiscing elit. In nec efficitur augue, eu facilisis nisl. In h

ac habitasse platea dictumst. In nunc mauris, tempus quis dolor a,

 lacinia facilisis odio. ", 

                "published": 1, 

                "createdAt": 1585053242, 

                "updatedAt": null, 

                "publishedAt": null, 

                "content": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu

r adipiscing elit. In nec efficitur augue, eu facilisis nisl. In h

ac habitasse platea dictumst. In nunc mauris, tempus quis dolor a,

 lacinia facilisis odio. Vivamus quam sem, molestie in tellus vita

e, volutpat pretium eros. Mauris erat nulla, convallis nec vehicul

a ac, commodo non mauris. Etiam consectetur porta dictum. Vestibul

um sagittis arcu vitae eros ultrices interdum. Suspendisse euismod

 enim in arcu elementum euismod. Nulla lacinia massa quis malesuad

a dignissim. Praesent sit amet magna pretium, venenatis elit at, o

rnare lorem. Ut sit amet dictum libero. Nulla rhoncus cursus leo, 

ut pharetra mi gravida vitae.", 

                "tags": [ 

                    { 

                        "id": "1", 

                        "title": "TagTest", 

                        "metaTitle": "TagTest", 

                        "slug": "TagTestURL", 

                        "content": "TagTest" 

                    } 

                ], 

                "categories": [ 
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                    { 

                        "id": "1", 

                        "title": "CategoriaTest", 

                        "metaTitle": "CategoriaTest", 

                        "slug": "CategoriaTestURL", 

                        "content": "CategoriaTest" 

                    } 

                ] 

            } 

        ] 

    ] 

} 

  

 

3.2. Crear nova entrada al bloc 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/blog/post/new Funció per crear una nova entrada al bloc. És 

necessària una autorització de tipus ADMIN. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"authorId": "1","title": "Entrada del blog num 

2","metaTitle": "entrada2MetaTitle","slug": 

"urlEntrada2","summary": "Petita descripcio entrada 

2","content": "<h3>Contingut entrada 2</h3>", 

"tagIds":"1;2", "categoriesIds":"2;3"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Entrada del blog creada correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\BlogPost", 

    "totalResults": 1, 
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    "data": [ 

        { 

            "id": "14", 

            "author": { 

                "id": "1", 

                "name": "Marc", 

                "middlename": "Veciana", 

                "lastname": "Jansà", 

                "mobile": "609868810", 

                "email": "maarccnj@gmail.com", 

                "passwordHash": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0

c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", 

                "registeredat": 1584700711, 

                "lastlogin": 1584700711, 

                "intro": null, 

                "profile": null, 

                "role": "Admin", 

                "userName": "maarccnj", 

                "active": "0" 

            }, 

            "parent": null, 

            "title": "Entrada del blog num 2", 

            "metaTitle": "entrada2MetaTitle", 

            "slug": "urlEntrada2", 

            "summary": "Petita descripcio entrada 2", 

            "published": 0, 

            "createdAt": 1585131685, 

            "updatedAt": null, 

            "publishedAt": null, 

            "content": "<h3>Contingut entrada 2</h3>", 

            "tags": [ 

                { 

                    "id": "1", 

                    "title": "TagTest", 

                    "metaTitle": "TagTest", 

                    "slug": "TagTestURL", 

                    "content": "TagTest" 

                }, 

                { 

                    "id": "2", 

                    "title": "TagTest1", 

                    "metaTitle": "TagTest1", 
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                    "slug": "TagTestURL1", 

                    "content": "TagTest1" 

                } 

            ], 

            "categories": [ 

                { 

                    "id": "2", 

                    "title": "CategoriaTitleTest1", 

                    "metaTitle": "CategoriaMetatTitleTest1", 

                    "slug": "CategoriaTestURL1", 

                    "content": "CategoriaContent1" 

                }, 

                { 

                    "id": "3", 

                    "title": "CategoriaTitleTest2", 

                    "metaTitle": "CategoriaMetatTitleTest2", 

                    "slug": "CategoriaTestURL2", 

                    "content": "CategoriaContent2" 

                } 

            ] 

        } 

    ] 

} 

 

 

 

3.3. Editar entrada al bloc 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/blog/post/edit/{{post_id}} Funció per editar una entrada del bloc. 

És necessària una autorització de tipus 

ADMIN. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"authorId": "1","title": "Entrada del blog num 

2","metaTitle": "entrada2MetaTitle","slug": 
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"urlEntrada2","summary": "Petita descripcio entrada 

2","content": "<h3>Contingut entrada 2</h3>", 

"tagIds":"1;2", "categoriesIds":"2;3", "published":"1"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Entrada del blog editada correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\BlogPost", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "4", 

            "author": { 

                "id": "1", 

                "name": "Marc", 

                "middlename": "Veciana", 

                "lastname": "Jansà", 

                "mobile": "609868810", 

                "email": "maarccnj@gmail.com", 

                "passwordHash": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0

c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", 

                "registeredat": 1584700711, 

                "lastlogin": 1584700711, 

                "intro": null, 

                "profile": null, 

                "role": "Admin", 

                "userName": "maarccnj", 

                "active": "0" 

            }, 

            "parent": null, 

            "title": "Entrada del blog num 2", 

            "metaTitle": "entrada2MetaTitle", 

            "slug": "urlEntrada2", 

            "summary": "Petita descripcio entrada 2", 

            "published": 1, 

            "createdAt": 1585129733, 

            "updatedAt": 1585132439, 

            "publishedAt": null, 
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            "content": "<h3>Contingut entrada 2</h3>", 

            "tags": [ 

                { 

                    "id": "1", 

                    "title": "TagTest", 

                    "metaTitle": "TagTest", 

                    "slug": "TagTestURL", 

                    "content": "TagTest" 

                }, 

                { 

                    "id": "2", 

                    "title": "TagTest1", 

                    "metaTitle": "TagTest1", 

                    "slug": "TagTestURL1", 

                    "content": "TagTest1" 

                } 

            ], 

            "categories": [ 

                { 

                    "id": "2", 

                    "title": "CategoriaTitleTest1", 

                    "metaTitle": "CategoriaMetatTitleTest1", 

                    "slug": "CategoriaTestURL1", 

                    "content": "CategoriaContent1" 

                }, 

                { 

                    "id": "3", 

                    "title": "CategoriaTitleTest2", 

                    "metaTitle": "CategoriaMetatTitleTest2", 

                    "slug": "CategoriaTestURL2", 

                    "content": "CategoriaContent2" 

                } 

            ] 

        } 

    ] 

} 

 

 

3.4. Eliminar entrada del bloc 

 

Petició 
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Mètode URL             Descripció 

DELETE api/blog/post/remove/{{post_id}} Funció per eliminar una entrada del 

bloc. És necessària una autorització 

de tipus ADMIN. 

 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Entrada del bloc eliminada!", 

    "code": 200 

} 

 

 

3.5. Obtenir comentaris de entrada de bloc 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

GET api/blog/comments Funció que retorna un llistat de tots els 

comentaris creats. És necessària una 

autorització de tipus ADMIN. 

GET api/blog/comments/byPost/{{post_i

d}} 

Funció que retorna els comentaris d'un 

post en concret. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Comentarios devueltos correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\BlogPostComment", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 
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        [ 

            { 

                "id": "1", 

                "author": { 

                    "id": "1", 

                    "name": "Marc", 

                    "middlename": "Veciana", 

                    "lastname": "Jansà", 

                    "mobile": "609868810", 

                    "email": "maarccnj@gmail.com", 

                    "passwordHash": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e68

6cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", 

                    "registeredat": 1584700711, 

                    "lastlogin": 1584700711, 

                    "intro": null, 

                    "profile": null, 

                    "role": "Admin", 

                    "userName": "maarccnj", 

                    "active": "0" 

                }, 

                "parent": null, 

                "title": "ComentariTest", 

                "published": 0, 

                "createdAt": 1585053508, 

                "publishedAt": null, 

                "content": "COmentari de test content" 

            } 

        ] 

    ] 

} 

 

 

3.6. Crear comentari a entrada bloc 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/blog/comment/new/{{post_

id}} 

Funció per crear un comentari a un post. És 

comprova que té un token d'autorització de tipus 
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ADMIN o de tipus USUARI i que l'usuari del 

comentari siqui el mateix que l'usuari del token. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"parentId": "2","userId": "1","title": "Comentari 

nou","content": "Contingut del comentari de prova"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Comentario añadido correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\BlogPostComment", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "3", 

            "author": { 

                "id": "1", 

                "name": "Marc", 

                "middlename": "Veciana", 

                "lastname": "Jansà", 

                "mobile": "609868810", 

                "email": "maarccnj@gmail.com", 

                "passwordHash": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0

c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", 

                "registeredat": 1584700711, 

                "lastlogin": 1584700711, 

                "intro": null, 

                "profile": null, 

                "role": "Admin", 

                "userName": "maarccnj", 

                "active": "0" 

            }, 

            "parent": { 

                "id": "2", 

                "author": { 

                    "id": "1", 
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                    "name": "Marc", 

                    "middlename": "Veciana", 

                    "lastname": "Jansà", 

                    "mobile": "609868810", 

                    "email": "maarccnj@gmail.com", 

                    "passwordHash": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e68

6cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", 

                    "registeredat": 1584700711, 

                    "lastlogin": 1584700711, 

                    "intro": null, 

                    "profile": null, 

                    "role": "Admin", 

                    "userName": "maarccnj", 

                    "active": "0" 

                }, 

                "parent": null, 

                "title": "Comentari nou", 

                "published": 0, 

                "createdAt": 1585136288, 

                "publishedAt": null, 

                "content": "Contingut del comentari de prova" 

            }, 

            "title": "Comentari nou", 

            "published": 0, 

            "createdAt": 1585136348, 

            "publishedAt": null, 

            "content": "Contingut del comentari de prova" 

        } 

    ] 

} 

 

 

3.7. Editar comentari d’entrada del bloc 

 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/blog/comment/edit/{{commen

t_id}} 

Funció per modificar un comentari creat. És 

comprova que té un token d'autorització de 
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tipus ADMIN o de tipus USUARI i que l'usuari 

del comentari que vols modificar siqui el 

mateix que l'usuari del token. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"title": "Comentari nou","content": "Contingut del 

comentari de prova", "published":"1"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Entrada del blog editada correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\BlogPostComment", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "2", 

            "author": { 

                "id": "1", 

                "name": "Marc", 

                "middlename": "Veciana", 

                "lastname": "Jansà", 

                "mobile": "609868810", 

                "email": "maarccnj@gmail.com", 

                "passwordHash": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0

c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", 

                "registeredat": 1584700711, 

                "lastlogin": 1584700711, 

                "intro": null, 

                "profile": null, 

                "role": "Admin", 

                "userName": "maarccnj", 

                "active": "0" 

            }, 

            "parent": null, 

            "title": "Comentari nou", 

            "published": 1, 
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            "createdAt": 1585136288, 

            "publishedAt": null, 

            "content": "Contingut del comentari de prova" 

        } 

    ] 

} 

 

 

3.8. Eliminar comentari d’una entrada del bloc 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

DELETE api/blog/comment/remove/{{comment

_id}} 

Funció per eliminar un comentari de la 

base de dades. És necessària una 

autorització de tipus ADMIN. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Comentario eliminado!", 

    "code": 200 

} 

 

 

3.9. Obtenir les categories del bloc 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

GET api/blog/categories Funció que retorna totes les categories 

del bloc. 

 

Resposta 
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Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Categorias devueltas correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\BlogCategory", 

    "totalResults": 3, 

    "data": [ 

        [ 

            { 

                "id": "1", 

                "title": "CategoriaTitleTest", 

                "metaTitle": "CategoriaMetatTitleTest", 

                "slug": "CategoriaTestURL", 

                "content": "CategoriaContent" 

            }, 

            { 

                "id": "2", 

                "title": "CategoriaTitleTest1", 

                "metaTitle": "CategoriaMetatTitleTest1", 

                "slug": "CategoriaTestURL1", 

                "content": "CategoriaContent1" 

            }, 

            { 

                "id": "3", 

                "title": "CategoriaTitleTest2", 

                "metaTitle": "CategoriaMetatTitleTest2", 

                "slug": "CategoriaTestURL2", 

                "content": "CategoriaContent2" 

            } 

        ] 

    ] 

} 

 

 

 

 

3.10. Crear una nova categoria al bloc 
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Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/blog/category/new Funció per crear una nova categoria del bloc. És 

necessària una autorització de tipus ADMIN. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST Json [{"title": "Categoria nova","metaTitle": 

"metaCategoriaNova","slug": 

"urlCategoriaNova","content": "categoria Nova 

contingut"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Categoria añadida correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\BlogCategory", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "4", 

            "title": "Categoria nova", 

            "metaTitle": "metaCategoriaNova", 

            "slug": "urlCategoriaNova", 

            "content": "categoria Nova contingut" 

        } 

    ] 

} 

 

 

3.11. Editar una categoria al bloc 

 

Petició 
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Mètode URL             Descripció 

POST api/blog/category/edit/{{category_

id}} 

Funció per actualitzar les dades de la 

categoria. És necessària una autorització 

de tipus ADMIN. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"title": "Categoria editada","metaTitle": 

"metaCategoriaeditada","slug": 

"urlCategoriaeditada","content": "categoria editada 

contingut"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Categoria editada correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\BlogCategory", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "4", 

            "title": "Categoria editada", 

            "metaTitle": "metaCategoriaeditada", 

            "slug": "urlCategoriaeditada", 

            "content": "categoria editada contingut" 

        } 

    ] 

} 

 

 

3.12. Eliminar una categoria del bloc 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 
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DELETE api/blog/category/remove/{{c

ategory_id}} 

Funció per eliminar de la base de dades una 

categoria. És necessària una autorització de 

tipus ADMIN. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Categoria eliminada!", 

    "code": 200 

} 

 

 

3.13. Obtenir tags del bloc 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

GET api/blog/tags Funció que retorna tots els tags del bloc. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Tags devueltos correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\BlogTag", 

    "totalResults": 3, 

    "data": [ 

        [ 

            { 

                "id": "1", 

                "title": "TagTest", 

                "metaTitle": "TagTest", 

                "slug": "TagTestURL", 

                "content": "TagTest" 

            }, 
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            { 

                "id": "2", 

                "title": "TagTest1", 

                "metaTitle": "TagTest1", 

                "slug": "TagTestURL1", 

                "content": "TagTest1" 

            }, 

            { 

                "id": "3", 

                "title": "TagTest2", 

                "metaTitle": "TagTest2", 

                "slug": "TagTest2", 

                "content": "TagTest1" 

            } 

        ] 

    ] 

} 

 

 

 

 

 

3.14. Crear un nou tag del bloc 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/blog/tag/new Funció per crear un nou tag. És necessària una 

autorització de tipus ADMIN. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"title": "Tag nou","metaTitle": "metaTag nou","slug": 

"urlTag nou","content": "Tag nou contingut"}]  
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Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Tag creado correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\BlogTag", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "5", 

            "title": "Tag nou", 

            "metaTitle": "metaTag nou", 

            "slug": "urlTag nou", 

            "content": "Tag nou contingut" 

        } 

    ] 

} 

 

 

3.15. Editar un tag del bloc 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/blog/tag/edit/{{tag_id}} Funció per editar un tag creat anteriorment. 

És necessària una autorització de tipus 

ADMIN. 

 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"title": "Tag edited","metaTitle": "metaTag 

edited","slug": "urlTag edited","content": "Tag edited 

contingut"}] 

 

Resposta 
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Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Tag editado correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\BlogTag", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "4", 

            "title": "Tag edited", 

            "metaTitle": "metaTag edited", 

            "slug": "urlTag edited", 

            "content": "Tag edited contingut" 

        } 

    ] 

} 

 

 

3.16. Eliminar un tag del bloc 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

DELETE api/blog/tag/remove/{{tag_id}} Funció per eliminar un tag de la 

base de dades. És necessària una 

autorització de tipus ADMIN. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Tag eliminado!", 

    "code": 200 

} 
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4. Fitxes tècniques 

4.1. Obtenir llistat de fitxes tècniques  

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

GET api/dataSheets Funció que retorna totes les fitxes tècniques. 

És necessària una autorització de tipus 

ADMIN. 

GET api/dataSheets/published Funció que retorna les fitxes tècniques 

publicades. 

GET api/dataSheets/byType/{{data_sheet_

type_id}} 

Funció que retorna totes les fitxes tècniques 

d'un tipus en concret. 

GET api/dataSheet/byId/{{data_sheet_id}

} 

Funció que retorna una fitxa tècnica a partir 

d'una ID. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Fichas técnicas devueltas correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\DataSheet", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        [ 

            { 

                "id": "2", 

                "title": "Rasbora", 

                "description": "Rasbora description", 

                "createdAt": 1585242165, 

                "published": "0", 

                "Tipus": { 

                    "id": "1", 

                    "name": "Peces" 

                }, 
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                "dataSheetAttributes": [ 

                    { 

                        "name": "Tamaño", 

                        "value": "5 cm" 

                    }, 

                    { 

                        "name": "Volumen min.", 

                        "value": "20L" 

                    }, 

                    { 

                        "name": "Volumen max.", 

                        "value": "40L" 

                    } 

                ] 

            } 

        ] 

    ] 

} 

 

 

4.2. Crear una nova fitxa tècnica 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/dataSheet/new Funció per crear una nova fitxa tècnica. És 

necessària una autorització de tipus ADMIN. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"title": "Pececito prueba","description": "Descripción 

del pececito de prueba","TipusId": "1"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Ficha técnica creada correctamente.", 
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    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\DataSheet", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "3", 

            "title": "Pececito prueba", 

            "description": "Descripción del pececito de prueba", 

            "createdAt": 1585241845, 

            "published": "0", 

            "Tipus": { 

                "id": "1", 

                "name": "Peces" 

            }, 

            "dataSheetAttributes": [] 

        } 

    ] 

} 

 

 

4.3. Editar fitxa tècnica  

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/dataSheet/edit/{{data_sheet_

id}} 

Funció per ediar una fitxa tècnica. És 

necessària una autorització de tipus 

ADMIN. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"title": "Pececito prueba","description": "Descripción 

del pececito de prueba","TipusId": "1", "published":"1"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 



Web informativa sobre aquariofília 

112 
 

 

 

 

 

 

    "message": "Ficha técnica editada correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\DataSheet", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "4", 

            "title": "Pececito prueba", 

            "description": "Descripción del pececito de prueba", 

            "createdAt": 1585242009, 

            "published": "1", 

            "Tipus": { 

                "id": "1", 

                "name": "Peces" 

            }, 

            "dataSheetAttributes": [] 

        } 

    ] 

} 

 

 

 

 

4.4. Eliminar una fitxa tècnica 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

DELETE api/dataSheet/remove/{{data_shee

t_id}} 

Funció per eliminar una fitxa tècnica. És 

necessària una autorització de tipus 

ADMIN. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 
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    "message": "Ficha técnica eliminada!", 

    "code": 200 

} 

 

 

4.5. Obtenir tipus de fitxes tècniques 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

GET api/dataSheet/types Funció que retorna tots els tipus de fitxes tècniques. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Tipos de fichas técnicas devueltas correctamente."

, 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\DataSheetTipus", 

    "totalResults": 4, 

    "data": [ 

        [ 

            { 

                "id": "1", 

                "name": "Peces" 

            }, 

            { 

                "id": "2", 

                "name": "Plantas" 

            }, 

            { 

                "id": "3", 

                "name": "Troncos" 

            }, 

            { 

                "id": "4", 

                "name": "Rocas" 
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            } 

        ] 

    ] 

} 

 

 

4.6 Crear nou tipus de fitxa tècnica 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/dataSheet/type/new Funció per crear un tipus de fitxa tècnica. És 

necessària una autorització de tipus ADMIN. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"name": "TIpo de prueba"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Tipo de ficha técnica creada correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\DataSheetTipus", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "5", 

            "name": "TIpo de prueba" 

        } 

    ] 

} 
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4.7. Editar tipus de fitxa tècnica 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/dataSheet/type/edit/{{da

ta_sheet_type_id}} 

Funció per editar un tipus de fitxa tècnica. És 

necessària una autorització de tipus ADMIN. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"name": "TIpo de prueba edit"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Tipo de ficha técnica editada correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\DataSheetTipus", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "5", 

            "name": "TIpo de prueba edit" 

        } 

    ] 

} 

 

 

4.8. Eliminar tipus de fitxa tècnica 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

DELETE api/dataSheet/Tipus/remove/{{

data_sheet_Tipus_id}} 

Funció per eliminar un tipus de fitxa tècnica. És 

necessària una autorització de tipus ADMIN. 
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Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Tipo de ficha técnica eliminada!", 

    "code": 200 

} 

 

 

4.9. Obtenir nom dels atributs d’una fitxa tècnica 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

GET api/dataSheet/attributesNames Funció que retorna tots els noms dels 

diferents atributs. És necessària una 

autorització de tipus ADMIN. 

GET api/dataSheet/attributesNames/byTyp

e/{{data_sheet_type_id}} 

Funció que retorna tots els noms dels 

diferents atributs per un tipus de fitxa 

tècnica. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Atributos devueltos correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\DataSheetAttributeName", 

    "totalResults": 3, 

    "data": [ 

        [ 

            { 

                "id": "1", 

                "name": "Tamaño", 

                "Tipus": { 

                    "id": "1", 
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                    "name": "Peces" 

                } 

            }, 

            { 

                "id": "2", 

                "name": "Volumen min.", 

                "Tipus": { 

                    "id": "1", 

                    "name": "Peces" 

                } 

            }, 

            { 

                "id": "3", 

                "name": "Volumen max.", 

                "Tipus": { 

                    "id": "1", 

                    "name": "Peces" 

                } 

            } 

        ] 

    ] 

} 

 

 

4.10. Crear un nou atribut d’una fitxa tècnica 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/dataSheet/attributeName/new Funció per crear un nou nom d'atribut. 

És necessària una autorització de tipus 

ADMIN. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"name": "Altura máxima","dataSheetTipusId":"2"}] 

 

Resposta 
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Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Nombre de caracteristica creado correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\DataSheetAttributeName", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "4", 

            "name": "Altura máxima", 

            "Tipus": { 

                "id": "2", 

                "name": "Plantas" 

            } 

        } 

    ] 

} 

 

 

4.11. Editar el nom d’un atribut de fitxa tècnica 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/dataSheet/attributeName/ed

it/{{data_sheet_attribute_name

_id }} 

Funció per editar un nom d'atribut. És 

necessària una autorització de tipus ADMIN. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"name": "Color","dataSheetTipusId":"2"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 
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    "message": "Nombre de caracteristica editado correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\DataSheetAttributeName", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "4", 

            "name": "Color", 

            "Tipus": { 

                "id": "2", 

                "name": "Plantas" 

            } 

        } 

    ] 

} 

 

 

4.12. Eliminar el nom d’un atribut de fitxa tècnica 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

DELETE api/dataSheet/attributeName/re

move/{{data_sheet_attribute_na

me_id}} 

Funció per eliminar un nom d'atribut. És 

necessària una autorització de tipus ADMIN. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Tipo de característica eliminada!", 

    "code": 200 

} 

 

 

4.13. Obtenir valors atributs de fitxa tècnica 
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Petició 

Mètode URL             Descripció 

GET api/dataSheet/attributesValues Funció que retorna tots els valors dels 

diferents atributs. És necessària una 

autorització de tipus ADMIN. 

GET api/dataSheet/attributesValues/byAt

tributeName/{{data_sheet_attribute_

name_id}} 

Funció que retorna tots els valors d'un 

atribut en concret. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Valores de atributos devueltos correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\DataSheetAttributeValue", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        [ 

            { 

                "id": "1", 

                "value": "5 cm", 

                "name": { 

                    "id": "1", 

                    "name": "Tamaño", 

                    "Tipus": { 

                        "id": "1", 

                        "name": "Peces" 

                    } 

                } 

            } 

        ] 

    ] 

} 

4.14. Crear un nou valor per atribut de fitxa tècnica 

 

Petició 
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Mètode URL             Descripció 

POST api/dataSheet/attributeValue/new Funció per crear un valor per a un 

atribut. És necessària una autorització 

de tipus ADMIN. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"value": "100","dataSheetAttributeNameId":"1"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Valor de caracteristica creado correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\DataSheetAttributeValue", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "4", 

            "value": "100", 

            "name": { 

                "id": "1", 

                "name": "Tamaño", 

                "Tipus": { 

                    "id": "1", 

                    "name": "Peces" 

                } 

            } 

        } 

    ] 

} 
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4.15. Editar el valor de atribut de fitxa tècnica 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/dataSheet/attributeValue/edi

t/{{data_sheet_attribute_value_i

d}} 

Funció per editar un valor per a un 

atribut. És necessària una autorització 

de tipus ADMIN. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"value": "80"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Valor de caracteristica editado correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\DataSheetAttributeValue", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "4", 

            "value": "80", 

            "name": { 

                "id": "1", 

                "name": "Tamaño", 

                "Tipus": { 

                    "id": "1", 

                    "name": "Peces" 

                } 

            } 

        } 

    ] 
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} 

 

 

 

 

 

 

4.16. Eliminar valor de atribut de fitxa tècnica 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

DELETE api/dataSheet/attributeValue/rem

ove/{{data_sheet_attribute_value

_id}} 

Funció per eliminar un valor per a un 

atribut. És necessària una autorització 

de tipus ADMIN. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Valor de característica eliminada!", 

    "code": 200 

} 

 

 

4.17 Crear un nou atribut a una fitxa tècnica 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 
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POST api/dataSheet/attribute/new Funció per crear un nou atribut a una 

fitxa tècnica. És necessària una 

autorització de tipus ADMIN. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"dataSheetId": "2","dataSheetAttributeNameId":"3", 

"dataSheetAttributeValueId":"3"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Caracteristica creada correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\DataSheetAttribute", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "5", 

            "name": "Volumen max.", 

            "value": "40L" 

        } 

    ] 

} 

  

 

4.18. Eliminar un atribut a una fitxa tècnica 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

DELETE api/dataSheet/attribute/remove/{{d

ata_sheet_attribute_id}} 

Funció per eliminar un atribut a una fitxa 

tècnica. És necessària una autorització 

de tipus ADMIN. 

 

Resposta 
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Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Característica eliminada!", 

    "code": 200 

} 

 

 

5. Tutorials 

5.1. Obtenir tutorials 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

GET api/layouts Funció que retorna tots els tutorials. Necessita 

una autorització de tipus ADMIN. 

GET api/layouts/published Funció que retorna tots els tutorials publicats. 

GET api/layouts/latestPublishedLayouts Funció que retorna els 6 últims tutorials creats. 

GET api/layouts/byDataSheetId Retorna els tutorials a partir d'una ID de fitxa 

tècnica. 

GET api/layout/byId/{{layout_id}} Funció que retorna un tutorial a partir d'una ID. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Tutorial devuelto correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\Layout", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "1", 

            "title": "Tutorial de test", 
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            "description": "Descripción tutorial de test", 

            "createdAt": 1585315074, 

            "user": { 

                "id": "1", 

                "name": "Marc", 

                "middlename": "Veciana", 

                "lastname": "Jansà", 

                "mobile": "609868810", 

                "email": "maarccnj@gmail.com", 

                "passwordHash": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0

c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", 

                "registeredat": 1584700711, 

                "lastlogin": 1584700711, 

                "intro": null, 

                "profile": null, 

                "role": "Admin", 

                "userName": "maarccnj", 

                "active": "0" 

            }, 

            "layoutTipus": { 

                "id": "1", 

                "name": "Holandés" 

            }, 

            "layoutDataSheets": null 

        } 

    ] 

} 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Crear nou tutorial 
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Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/layout/new Funció per crear un nou tutorial. Es necessari tenir 

autorització de tipus Admin o tipus USER i que l’usuari que 

crea el tutorial coincideixi amb la autorització. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST Json [{"title": "Tutorial 2","description":"Description tutorial 

2", "userId":"1", "layoutTipusId":"2", 

"dataSheetItemsIds":"2;3"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Tutorial creado correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\Layout", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "3", 

            "title": "Tutorial 2", 

            "description": "Description tutorial 2", 

            "createdAt": 1585312333, 

            "user": { 

                "id": "1", 

                "name": "Marc", 

                "middlename": "Veciana", 

                "lastname": "Jansà", 

                "mobile": "609868810", 

                "email": "maarccnj@gmail.com", 

                "passwordHash": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0

c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", 

                "registeredat": 1584700711, 

                "lastlogin": 1584700711, 

                "intro": null, 
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                "profile": null, 

                "role": "Admin", 

                "userName": "maarccnj", 

                "active": "0" 

            }, 

            "layoutTipus": { 

                "id": "2", 

                "name": "Iwagumi" 

            }, 

            "layoutDataSheets": [ 

                { 

                    "id": "2", 

                    "title": "Rasbora", 

                    "description": "Rasbora description", 

                    "createdAt": 1585242165, 

                    "published": "0", 

                    "Tipus": { 

                        "id": "1", 

                        "name": "Peces" 

                    }, 

                    "dataSheetAttributes": [ 

                        { 

                            "id": "1", 

                            "name": "Tamaño", 

                            "value": "5 cm" 

                        }, 

                        { 

                            "id": "2", 

                            "name": "Volumen min.", 

                            "value": "20L" 

                        }, 

                        { 

                            "id": "4", 

                            "name": "Volumen max.", 

                            "value": "40L" 

                        } 

                    ] 

                }, 

                { 

                    "id": "3", 

                    "title": "Pececito prueba", 

                    "description": "Descripción del pececito de pr
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ueba", 

                    "createdAt": 1585241845, 

                    "published": "0", 

                    "Tipus": { 

                        "id": "1", 

                        "name": "Peces" 

                    }, 

                    "dataSheetAttributes": [] 

                } 

            ] 

        } 

    ] 

} 

 

 

 

5.3. Editar tutorial 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/layout/edit/{{layout_id}} Funció per editar un tutorial. És 

necessari tenir autorització de tipus 

Admin o tipus USER i que l’usuari que 

edita el tutorial coincideixi amb 

l’autorització. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json 

 

[{"title": "Tutorial 2","description":"Description tutorial 

2", "userId":"1", "layoutTipusId":"2", 

"dataSheetItemsIds":"2;3", "published":"1"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 



Web informativa sobre aquariofília 

130 
 

 

 

 

 

 

200 { 

    "message": "Tutorial editado correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\Layout", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "3", 

            "title": "Tutorial 2", 

            "description": "Description tutorial 2", 

            "createdAt": 1585312885, 

            "published": 1, 

            "user": { 

                "id": "1", 

                "name": "Marc", 

                "middlename": "Veciana", 

                "lastname": "Jansà", 

                "mobile": "609868810", 

                "email": "maarccnj@gmail.com", 

                "passwordHash": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0

c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92", 

                "registeredat": 1584700711, 

                "lastlogin": 1584700711, 

                "intro": null, 

                "profile": null, 

                "role": "Admin", 

                "userName": "maarccnj", 

                "active": "0" 

            }, 

            "layoutTipus": { 

                "id": "2", 

                "name": "Iwagumi" 

            }, 

            "layoutDataSheets": [ 

                { 

                    "id": "2", 

                    "title": "Rasbora", 

                    "description": "Rasbora description", 

                    "createdAt": 1585242165, 

                    "published": "0", 

                    "Tipus": { 

                        "id": "1", 
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                        "name": "Peces" 

                    }, 

                    "dataSheetAttributes": [ 

                        { 

                            "id": "1", 

                            "name": "Tamaño", 

                            "value": "5 cm" 

                        }, 

                        { 

                            "id": "2", 

                            "name": "Volumen min.", 

                            "value": "20L" 

                        }, 

                        { 

                            "id": "4", 

                            "name": "Volumen max.", 

                            "value": "40L" 

                        } 

                    ] 

                }, 

                { 

                    "id": "3", 

                    "title": "Pececito prueba", 

                    "description": "Descripción del pececito de pr

ueba", 

                    "createdAt": 1585241845, 

                    "published": "0", 

                    "Tipus": { 

                        "id": "1", 

                        "name": "Peces" 

                    }, 

                    "dataSheetAttributes": [] 

                } 

            ] 

        } 

    ] 

} 

 

 

5.4. Eliminar un tutorial 
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Petició 

Mètode URL             Descripció 

DELETE api/layout/remove/{{layout_id}} Funció per eliminar un tutorial. És 

necessari tenir autorització de tipus Admin 

o tipus USER i que l’usuari que elimina el 

tutorial coincideixi amb l’autorització. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Tutorial eliminado!", 

    "code": 200 

} 

 

5.5. Obtenir els tipus de tutorials 

Petició per obtenir els diferents tipus de tutorials existents. 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

GET api/layout/types Funció que retorna tots els tipus de tutorials. 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Tipos de tutoriales devueltos correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\LayoutTipus", 

    "totalResults": 2, 

    "data": [ 

        [ 

            { 

                "id": "1", 

                "name": "Holandés" 
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            }, 

            { 

                "id": "2", 

                "name": "Iwagumi" 

            } 

        ] 

    ] 

} 

 

 

5.6. Crear un nou tipus de tutorial 

Petició per crear un nou tipus de tutorial. 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/layout/type/new Funció per crear un tipus de tutorial. És 

necessària una autorització de tipus ADMIN. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"name": "Tipus de tutorial"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Tipo de tutorial creado correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\LayoutTipus", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "3", 

            "name": "Tipus de tutorial" 

        } 

    ] 
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5.7. Editar tipus de tutorial 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

POST api/layout/type/edit/{{

layout_type_id}} 

Funció per editar un tipus de tutorial. És necessària 

una autorització de tipus ADMIN. 

 

Tipus Paràmetres Valor 

POST json [{"name": "Tipus de tutorial editat"}] 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Tipo de tutorial editado correctamente.", 

    "code": 200, 

    "dataTipus": "App\\Entity\\LayoutTipus", 

    "totalResults": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": "3", 

            "name": "Tipus de tutorial editat" 
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        } 

    ] 

} 

 

 

5.8. Eliminar un tipus de tutorial 

 

Petició 

Mètode URL             Descripció 

DELETE api/layout/type/remove/{{l

ayout_type_id}} 

Funció per eliminar un tipus de tutorial. És 

necessària una autorització de tipus ADMIN. 

 

 

 

 

 

 

Resposta 

Estat Resposta 

200 { 

    "message": "Tipo de tutorial eliminada!", 

    "code": 200 

} 
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Glossari 

Convencions 

 

- Client - Client aplicacions. 

- Estat - HTTP codi d'estat de resposta. 

- Totes les respostes possibles es mostren a "Respostes" per a cada mètode.  

- Totes les respostes i sol·licituds són en format JSON. 

- Tots els paràmetres de sol·licitud són obligatoris, tret que es marqui explícitament com a 

[opcional] 

 

Codis d’estat 

Tots els codis d'estat són codis d'estat HTTP estàndard. Les opcions següents es fan servir en aquesta 

API. 

2XX – Petició correcta 

4XX – Petició amb error per part del client 

5XX – Petició amb error per part del servidor 

 

Codi d’estat Descripció 

200 OK 

400 Mala sol·licitud 

401 Error d'autenticació 

403 Prohibit 

404 Recurs no trobat 

405 Mètode no permès 

409 Conflicte 

413 Entitat de sol·licitud massa gran 

500 Error del servidor intern 

501 No implementat 

503 Servei no disponible 
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