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Copyright

El treball  que  es  presenta  a  continuació  es  regeix  per  la  llicència  Creative  Commons Reconeixement-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Tal  i  com  trobem  explicat  en  aquesta  pàgina  (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)  aquesta

llicència significa el següent:

Ets lliure per:

• Compartir: Es pot copiar i redistribuir el material en qualsevol mitja i format.

• Adaptar: Es pot remesclar, transformar i crear a partir del material existent. 

Amb els termes següents:

• Reconeixement:  S'ha de reconèixer  l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la

llicència i indicar si s'ha fet algun canvi. Es pot fer de qualsevol manera raonable, però d'una manera

que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o participa en l'ús que en feu.

• NoComercial: No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.

• CompartirIgual: Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres

creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

No  hi  ha  cap  restricció  addicional:  No  podeu  aplicar  termes  legals  ni  mesures  tecnològiques  que

restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet.

Avisos:

• No heu de complir amb la llicència per als elements del material en el domini públic o quan el seu

úsestà permès per l'aplicació d'una excepció o limitació dels drets d'autor.

• No es donen garanties. La llicència pot no ser suficient per autoritzar la utilització que en voleu fer.

Perexemple,  altres  aspectes  com la  publicitat,  la  privacitat,  o  els  drets  morals  poden limitar  la

formad'utilitzar el material.
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Abstract

El projecte que es presenta a continuació consisteix en el llançament a Internet d'un producte recent creat.

Laura Mora, autora de la creació del Puntxes, va decidir  elaborar com a projecte final de la carrera de

disseny de producte, una nova joguina que permetés als més petits fer punta al coixí. L'autora, que de ven

petita ha estat ficada en el món de la punta al coixí, va veure una bona possibilitat crear una joguina que

pogués introduir en aquest món, els més petits (habitualment poc atrets per aquest art). 

El resultat obtingut va ser excel·lent i després de voltar per unes quantes fires d'arreu del país actualment

una bona colla d'infants han pogut jugar i experimentar amb la punta al coixí. 

El repte que se'm presenta en el treball final de Grau (TFG) és realitzar una pàgina web d'aquest producte.

D'aquesta manera es pretén difondre al màxim de gent possible l'ús d'aquest nou producte. Per fer-ho a

més d'una pàgina web adaptada al disseny responsive i realitzada amb els estàndards de web actual, es

pretén crear una aplicació web del producte. Aquesta aplicació web permetrà a l'autora poder gestionar el

contingut de la seva pàgina web d'una manera molt senzilla i eficaç. 

A través  del  framework  de Laravel  es crearà una administració  que permeti  afegir/modificar  o eliminar

notícies, afegir nous nivells del jocs, contactar amb l'autora del producte, tenir un control d'usuaris, afegir

nous textos i  imatges,  connexió  directe amb les xarxes  socials,  etc.  Es pretén crear  una administració

completa al mateix temps que senzilla i entenedora per tal que es pugui mantenir el producte actualitzat. 

Paraules clau: Administració, Framework, Laravel, El puntxes, Responsive, Punta al coixí, Joguina, infants, 

Disseny web i Estàndards web
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Notacions i Convencions

Títol 1: Arial 24 negreta
Títol 2: Arial 16 negreta

Títol 3: Arial 12 negreta

Cos: Arial 10 regular

Cites o paraules en altres idiomes. Arial 10 regular cursiva.

Codi: Arial 9 regular amb fons gris.
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1. Introducció

Actualment ja fa 4 anys que estic estudiant el Grau en multimèdia a la UOC i va ser ara farà 2 anys que vaig

tenir la sort de poder començar a treballar com a maquetadora web en una oficina prop de casa. Gràcies a

aquesta nova feina he pogut estar immersa en el món multimèdia, sobretot orientat a les pàgines web. El

temps ha anat passant i  cada vegada m'agrada més el que faig en aquest món de constant evolució i

desenvolupament.

Tal i com ja he especificat la meva feina és de maquetadora web, tot i que a la oficina on treballava els

projectes es desenvolupaven amb tota la seva integritat (disseny, maquetació i programació). És per això

que sempre  he tingut  les  ganes i  la  curiositat  de poder  desenvolupar  un projecte  de manera integral,

començant pel disseny i la maquetació i finalitzant per la programació de la web. 

Amb el treball final de grau que es presenta a continuació pretenc duu a terme aquest procés: dissenyar,

maquetar i  programar una pàgina web. Cal destacar que com que la meva feina ja m'ha donar forces

coneixements  de  disseny  i  maquetació,  el  treball  final  de  grau  estarà  molt  orientat  a  la  part  de  la

programació web, ja que degut als coneixements bàsics dels quals disposo actualment serà la part que

requerirà més esforç, dedicació i constància. 

El client pel qual desenvoluparé aquest projecte global acaba de crear un nou producte mai vist al mercat,

es tracta d'una nova joguina que pretén acostar als diferents nens i nenes el món tradicional de la punta al

coixí. Després d'un temps voltant per diferents fires de joguines i per algunes botigues infantils, la meva

clienta, s'ha adonat que li falta “alguna cosa” per tal de potenciar i donar a conèixer el seu nou producte

arreu del país. És per això que li vaig proposar de crear una pàgina web adaptada a tots els dispositius, per

tal de donar a conèixer a través de les xarxes socials i altres mitjans de difusió el seu nou producte.

Al mateix temps però ens vam adonar que seria molt interessant que fos la mateixa clienta qui pogués

actualitzar  constantment  tot  el  contingut  del  qual  disposa  la  web  i  com que ella  no  disposa  de  grans

coneixements tècnics vam decidir que podríem fer una administració web. Així a través d'una plataforma

molt intuïtiva i fàcil  d'utilitzar la pròpia clienta podrà des de afegir nou contingut fins a gestiona tots els

usuaris que es registrin a la web, podent-los enviar newsletters o últimes informacions quan ella ho cregui

convenient. 

 

Així doncs el que pretenc és realitzar un projecte global sobre com treure a Internet un nou producte a

través d'una pàgina web i aconseguir  d'aquesta manera un major nombre d'interessats/es en adquirir  o

utilitzar aquest nou producte creat. A partir d'aquest projecte coneixeré la part més tècnica en l'elaboració de

pàgines web a través de la programació que s'haurà de realitzar. Al mateix temps que consolidaré altres

coneixements de maquetació web i les últimes tecnologies responsive o usabilitat
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2. Descripció

Per la realització del treball final de grau es realitzarà un disseny d'una pàgina web pel producte El Puntxes.

Aquest disseny tindrà en compte tots els estàndards web i es crearà amb la plataforma bootstrap per tal

d'aconseguir que sigui un disseny responsive i per tant adaptat a tots els dispositius d'última generació. 

Amb el disseny es pretén aconseguir que la web sigui moderna, adaptada a les noves tecnologies utilitzades

actualment, al mateix temps que pràctica per tal que l'usuari pugui accedir-hi i se senti còmode en la seva

navegació. Segons preferències de la clienta per la qual es realitza aquesta aplicació web, el disseny serà

molt net i clar, és a dir, s'utilitzarà un fons blanc sobre el qual es mostrarà tota la informació que es pretén

donar a conèixer. D'altre banda, la clienta també mostra una clara tendència i predisposició per mostrar un

disseny “handmade” (fet a mà) que segueix la filosofia del producte creat. És per això que les diferents

tipografies, títols i apartats de la web es concretarà un estil que faci pensar en coses realitzades a mà.

Un cop acceptat el disseny per part del client es procedirà a la maquetació web, que degut a l'experiència

prèvia es preveu un procés força ràpid i àgil de realitzar. La maquetació web consta de dues grans parts

molt importants, la maquetació de la web i la maquetació de l'administració. Per cadascuna de les parts

s'utilitzarà  la  tecnologia  Bootstrap  per  tal  d'assegurar-nos  que  el  resultat  final  es  podrà  visualitzar  en

qualsevol dispositiu. A partir d'una plantilla base s'aniran creant els diferents layouts i adaptant els diferents

estils a la nostre aplicació web. Tots els arxius necessaris i informació que serà requerida per desenvolupar

aquesta part amb Bootstrap els podem localitzar  en aquest  enllaç web:  http://getbootstrap.com/ .  Aquesta

tecnologia  la combinarem també amb Fontawsome  http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/ perfectament

adaptable  a  Bootstrap,  que  conté  una  gran  quantitat  d'icones  que  es  poden  utilitzar  sense  necessitat

d'haver-ne de crear les imatges personalment.

Un cop finalitzada la maquetació web i per tal d'assegurar-nos que aquesta compleix amb tots els estàndard

webs inclourem els diferents arxius a la pàgina http://validator.w3.org/ on podrem detectar si hi ha cap error de

maquetació. Aquestes proves de validació són molt útils per estar segurs que hem realitzat una bona feina i

per tant tenim una pàgina web prou ben feta com per ser indexada pels grans buscadors d'Internet. 

Finalment tota aquesta web contindrà una estructura interna (només accessible per l'autora del producte El

Puntxes) on podrà administrar el contingut de la web. Aquesta plataforma interna a partir d'ara anomenada

administració web es realitzarà amb el framework de Laravel ja que es considera una eina molt potent i

efectiva per a dur a terme aquesta tasca.  Laravel (http://laravel.com/)  és un framework de codi obert per

desenvolupar aplicacions i serveis web amb PHP 5,  La seva filosofia es desenvolupar codi PHP de forma

elegant i simple, evitant qualsevol tipus de codi rebuscat i complicat d’entendre. Aquest framework va ser

creat el 2011 i té una gran influència de frameworks com Ruby on Rails, Sinatra i ASP.NET.

 

A través d'aquesta administració que estarà connectada a una base de dades l'autora podrà realitzar les

tasques següents:

• Modificar/afegir o eliminar noticies del blog

• Modificar/afegir o eliminar nous usuaris
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• Rebre tots els formularis de contacte

• Modificar/afegir o eliminar nous nivells del jocs

• Modificar/afegir o eliminar els articles de la botiga

• Modificar/afegir o eliminar les pàgines informatives de la web

• Vincular la web a les xarxes socials

• Vincular la web amb google analytics

D'aquesta manera l'autora podria tenir un control de tot el que està passant a la seva pàgina web, al mateix

temps que podrà afegir, modificar i eliminar qualsevol tipus d'informació. Això li donarà una autonomia molt

important que permetrà que el projecte del Puntxes es pugui donar a conèixer arreu del territori.

L'administració web serà maquetada igualment amb la tecnologia bootstrap per tal  que la clienta pugui

accedir  a  realitzar  qualsevol  tipus  de  modificació  des  de  qualsevol  dispositiu,  d'aquesta  manera  ens

assegurem que l'actualització de la pàgina web és instantània. En un món tant globalitzat on la informació

que succeeix  a l'altre  punta del  món ens arriba en pocs minuts,  és important  tenir  en compte que les

actualitzacions del contingut es puguin realitzar si es desitja in situ. 

9 / 87



Disseny d'una aplicació web administrable pel producte: El Puntxes– Grau en multimèdia – Sílvia Pratsobrerroca

3. Objectius

L'objectiu  principal  d'aquest  projecte  és  crear  una  pàgina  web  administrable  del  producte  El  Puntxes.

Aquesta pàgina web es crea amb les finalitats següents:

3.1 Principals

Els objectius claus del desenvolupament web del Puntxes són els següents:

 Donar a conèixer el producte a través d'Internet.

 Fer arribar al màxim d'infants possible el nou producte.

 Valorar i apreciar una feina tradicional com és la punta al coixí.

3.2 Secundaris 

Els objectius secundaris que es deriven de la creació d'aquesta pàgina web administrable són els següents:

 Mantenir els continguts de la web actualitzats.

 Vincular el contingut de la web amb les xarxes socials.

 Generar interès i participació entre els usuaris del Puntxes. 
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4. Marc teòric

El projecte que es presenta a continuació esdevé de la necessitat de llançar al mercat un nou producte creat

recentment. Actualment s'ha convertit gairebé en una necessitat bàsica ser present en aquest sistema tant

globalitzat  entrant  dins  d'Internet  i  en  el  món  de  les  xarxes  socials.  És  per  això  que  s'ha  considerat

fonamental que un producte de nova creació pugui tenir el seu lloc a la xarxa. 

Per fer-ho es crea no tant sols una pàgina web on mostrar tot el contingut actualitzat sobre aquest nou

producte, sinó també una aplicació web que permeti a la seva creador poder gestionar i crear fàcilment les

diferents informacions que vagin sorgint al llarg de la seva expansió.

El nou producte creat és una joguina orientada a nens i nenes a partir de 6 anys que els permeti conèixer el

món de la punta al coixí. La punta al coixí és un art tèxtil que consisteix en elaborar unes filigranes fines i

complexes a partir de l'ús d'un patró de cartolina, fil, boixets, agulles i un coixí. Té l'origen a Venècia al segle

XVI. A Catalunya, la tècnica de la punta al coixí va derivar a partir del segle XVIII en una industria que va

sobreviure  fins a mitjan segle  XX.  Alguns tallers  de puntes van tenir  molt  de renom, com ara la  Casa

Castells  d'Arenys  de  Mar.  Avui  en  dia  l'ofici  està  vivint  un  petit  reviscolament,  amb fires  d'artesania  i

concursos. 

 

Figura 1: Dona realitzant punta al coixí.

El que coneixem avui en dia com a punta al coixí només és realitzat per persones d'edat avançada i la gran

majoria són per dones. És per això que la finalitat d'aquesta nova joguina creada es centra bàsicament en

fer arribar aquesta tècnica tant tradicional i bonica als més petits de la casa. Per fer-ho s'ha creat tot un

seguit  de nivells  del  més senzill  al  més complicat que permet als més petits crear diferents braçalets i

objectes a partir del trenat dels diferents fils amb els boixets. 

S'intenta motivar als diferents nens i nenes a través d'objectius clars, ràpids i senzills. D'aquesta manera es

pretén que l'usuari tingui ganes de fer un braçalet o un punt de llibre per exemple a través de la tècnica de

punt al coixí, una tècnica molt poc habitual entre els més petits de la casa. 

El resultat fins aleshores és molt positiu ja que les diferents fires i botigues que ha pogut visitar el Puntxes

tots els usuaris que han gaudit d'aquesta activitat han quedat molt contents. Fins i tot s'han realitzat vàries

vendes en els diferents punts on s'ha desplaçat el Puntxes per donar-se a conèixer arreu de Catalunya. 
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A continuació es mostra l'aspecte juvenil i informal que presenta el coixí del Puntxes i alguns dels resultats

que es poden obtenir després de jugar-hi una bona estona. 

Figura 2: Exemple del producte el Puntxes

Figura 3: Exemple packaging el Puntxes

Figura 4: Resultat que es pot aconseguir jugant amb el Puntxes
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5. Continguts

L'aplicació web està formada per dues parts molt importants: 

• La pàgina web: Aquí es mostra tota la informació del puntxes a l'usuari.

• L'administració: Des d'aquí l'administrador pot afegir nou contingut, pot gestionar els usuaris, etc.

A la pàgina web i trobem un total de 6 pàgines. La pàgina “Inici” és la que es troba l'usuari en el moment 

que entra a la web. Aquí hi podrà veure un recull de la informació més rellevant.

A la pàgina “El Puntxes” l'usuari podrà llegir informació detallada sobre aquest nou producte creat. Aquesta 

informació està recolzada per una sèrie d'imatges on es podrà veure tant la joguina, com diferents nens i 

nenes fent-ne ús. 

A la  pàgina “Jugar”  l'usuari  podrà visualitzar  les instruccions en vídeo i  en text  escrit  de com s'ha de

procedir per jugar i interactuar a cada nivell del joc. De bon principi aquest apartat comptarà amb un total de

6 nivells.

A la pàgina “Botiga” l'usuari podrà visualitzar els diferents productes que conté el Puntxes. Tot i que el nom

pugui fer-ho pensar en aquest apartat l'usuari no podrà comprar. En tot cas si desitja adquirir algun producte

s'haurà de posar en contacte amb l'administrador a través del correu electrònic, podent donar la referència

del producte que ha visualitzat en aquest apartat.

A  la  pàgina  “Blog”  es  mostraran  totes  les  notícies  que  l'administrador  afegeixi  des  de  l'administració.

Aquestes notícies poden ser des de l'assistència del Puntxes en una fira fins les últimes novetats en punta al

coixí o l'aparició de nous models de la joguina.

Finalment a l'apartat de “Contacte” l'usuari es podrà posar en contacte amb l'administrador de la web a

través d'un formulari de contacte on podrà escriure tot allò que desitja fer arribar a la persona responsable

del Puntxes.

D'altre banda en aquesta mateixa pàgina web l'usuari es podrà registrar dins l'apartat de “Registre”. Aquest

només ha d'omplir les dades que se li demanen en un petit formulari i acceptar les condicions de privacitat.

Un cop enviat el formulari els usuaris rebran un correu electrònic amb un link per confirmar la correcte

autoria d'aquest registre. Un cop clicat al link corresponent l'usuari passa a formar part de la base de dades

del Puntxes. Els usuaris registrats tindran petits privilegis com per exemple poder visualitzar més nivells de

joc o poder veure tots els productes del Puntxes.

Quan un usuari ja està registrat però ha sortit de la sessió només caldrà que es dirigeixi a l'apartat “Entrar”

des don posant el correu i la contrasenya ja queda automàticament identificat com un usuari registrat.
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Pel que fa a la secció Administració de la web s'entrarà des de la mateixa url però encloent al final /admin.

En aquest punt es demanarà que l'administrador s'identifiqui i només podrà entrar quan les seves dades

d'accés siguin les correctes.

Un  cop  dins  l'administració  el  propietari  podrà  gestionar  “Usuaris”.  Aquest  apartat  permet  crear  nous

usuaris, modificar informació d'usuaris ja registrats i eliminar els usuaris que no desitgem. Tal i com podem

veure en la figura que es mostra a continuació, aquesta informació es mostra sempre en forma de taula per

tal de poder identificar fàcilment cadascun dels usuaris registrats a la nostra pàgina web.

Figura 5: Taula afegir usuaris.

A més a més si l'administrador ho desitja hi ha un apartat anomenat “Administrador” que permet afegir

tants  administradors  com es  vulgui.  Així  dons si  no només una persona ha de ser  la  responsable  de

gestionar  la  web  podem  crear  diferents  administradors  que  podran  accedir  en  aquest  apartat  de

l'administració web. En aquest apartat també podem afegir un nou administrador, modificar les dades d'un

administrador ja existent i eliminar-ne els que no desitgem.

Dins de l'apartat  de “Contacte”  l'administrador podrà modificar  les dades de contacte  en cas que mai

canviessin. D'es d'aquí podrà modificar la direcció de contacte i les coordenades del mapa de google maps.

A l'apartat “Blog” l'administrador podrà afegir una nova notícia per mostrar al blog. A més a més podrà

modificar aquelles notícies que hagin de ser modificades i si ho desitja podrà eliminar aquelles que hagin

quedat obsoletes. 

Tant  a l'apartat  de “Botiga”,  “Jugar”  i  “El Puntxes”  l'administrador podrà afegir,  modificar  i  eliminar  el

contingut que desitgi per cadascun dels apartats esmentats. 

14 / 87



Disseny d'una aplicació web administrable pel producte: El Puntxes– Grau en multimèdia – Sílvia Pratsobrerroca

6. Metodologia

La  metodologia  que  es  pretén  seguir  en  la  realització  d'aquest  projecte  és  la  de  “Design  Thinking”  o

“Pensament de Disseny”.  Aquesta és una metodologia de resolució de problemes aplicable a qualsevol

àmbit que requereixi un enfocament creatiu. Es basa en aquests principis:

1) Empatia: una observació profunda i multidisciplinar de les necessitats dels usuaris, incloent les emocions.

2) Imaginació: la recerca "optimista" de solucions inspirant-se més en la imaginació que en el pensament analític.

3) Experimentació:  la visualització  de possibles alternatives de solució mitjançant l'experimentació, el joc i  la

construcció d'històries visuals i sentides amb els usuaris,

4) Prototipatge col.laboratiu:  l'ús de tècniques de prototipat  per generar models que ajudin a visualitzar  les

alternatives i validar en equip

5) Pensament integrador: la capacitat de síntesi dels factors que afecten l'experiència d'usuari, més enllà del

producte i amb tota la seva complexitat,

6) Aprenentatge itratiu: la iteració del procés d'observar-crear-prototipar-validar tantes vegades com calgui, per

aprendre a cada pas, fins a trobar la millor solució.

El procés que cal dur a terme per aplicar aquests principis de manera estructurada en la realització del projecte és el

següent:

• Descobrir: En projecte actual s'indentica el repte de crear una pàgina web per tal de poder vendre

la imatge d'un producte a través d'Internet.

• Interpretar:  És l'assimilació del que s'ha definit en la fase de descobriment. En aquesta fase es

detecta l'oportunitat de donar a conèixer el producte a molta més gent a través d'Internet.

• Idea: Es defeineix la idea de crear una pàgina web administrable a través de la qual es preteén a

rribar al nombre màxim de gent possible.

• Experimentació: Creerem el producte esmentat anteriorment descrit

• Evolució: Modificarem el producte en funció de l'evolució d'aquest en el mercat.

Figura 6: Model Design Thinking
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7. Arquitectura de l'aplicació

 

Figura 7: Model MVC.

El Framework de Laravel es basa en l'arquitectura de Model-Vista-Controlador (MVC). Aquest és un patró

de l'arquitectura del software que separa les dades i la lògica d'una aplicació de la interfície d'usuari i el

modul encarregat de gestionar els esdeveniments i les comunicacions. MCV proposar la construcció de tres

components diferents que són el model, la vista i el controlador, és a dir, per un costat defineix components

per a la representació de la informació i per un altre costat per la interacció amb l'usuari. Aquest patró es

basa en les idees de reutilització de codi i la separació de conceptes, característiques que busquen facilitar

la tasca de desenvolupament d'aplicacions i el seu posterior manteniment. 

• El model: És la representació de la informació amb la qual el sistema opera, per tant gestiona tots

els  accessos a aquesta informació,  tant  consultes com actualitzacions,  implementant  també els

privilegis d'accés que s'hagin descrit en les especificacions de l'aplicació. Envia a la “vista” aquella

part  de la  informació  que en cada moment se li  sol·licita  perquè sigui  mostrada.  Les peticions

d'accés o manipulacions d'informació arriben al “model” a través del “controlador”

• El controlador: Respon a esdeveniments i invoca peticions al “model” quan es fa alguna sol·licitud

sobre la informació. També pot enviar comandes a la seva “vista” associada si se sol·licita un canvi

en la forma en que es presenta el “model”. Per tant es podria dir que el controlador fa d'intermediari

entre la “vista” i el “model”

• La vista:  Presenta el  “model”  en un format adequat per interactuar,  per tant requereix d'aquest

“model” la informació que s'hi ha de representar com a sortida.  
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8. Plataforma de desenvolupament

El projecte que es presenta a continuació s’ha realitzat amb Laravel versió 4.2. Laravel és un framework de

codi obert per desenvolupar aplicacions i serveis web amb PHP 5,  La seva filosofia es desenvolupar codi

PHP de forma elegant i  simple,  evitant  qualsevol  tipus de codi rebuscat i  complicat  d’entendre.  Aquest

framework  va  ser  creat  el  2011  i  té  una  gran  influència  de frameworks  com Ruby on Rails,  Sinatra  i

ASP.NET.

Laravel té com a objectiu ser un framework que permeti l’ús d’una sintaxis elegant i expressiva per crear

codi  de  forma  senzilla  i  permetent  una  multitud  de  funcionalitats.  Intenta  aprofitar  el  millor  d’altres

frameworks i les característiques de les últimes version de PHP. 

Gran  part  de  Laravel  està  format  per  dependències,  especialment  de  Symfony,  això  implica  que  el

desenvolupament de Laravel depèn també de les seves dependències.

La influència de Laravel ha crescut ràpidament des del seu llançament. En la comunitat de desenvolupadors

es considerat  com alternativa  senzilla  d’utilitzar  però que té  totes les funcionalitats  que ha de tenir  un

framework. Ha estat descarregat més de 320.000 vegades i s’espera que superi  en popularitat a altres

frameworks ja establerts més antics.

Altres tecnologies que s'han utilitzat en la realització del projecte són les següents:

• HTML 5

• CSS 3

• Bootstrap

• PHP 5.5

• MySQL 5.6

A més a més s'han utilitzat els següents recursos en línia:

• GitHub: Es tracta d'una plataforma de desenvolupament col·laboratiu on es poden trobar diversos

exemples i mostres de codi.

• Moqups.com: És un recurs en línia que serveix per crear les maquetes de les diferents pàgines de

la web.

• http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/. A través d'aquesta pàgina web es poden utilitzar fàcilment

tot tipus d'icona podent triar-ne la mida i la imatge.

• http://daneden.github.io/animate.css/.  Aquest  plugin  permet aplicar  fàcilment animacions a la pàgina

web a través d'afegir només els noms de les diferents classes a les capes i divs que es van creant.

• http://fancybox.net/ Fancybox és un plugin de jquery que permet obrir les imatges en una nova finestra

d'una manera molt elegant. 
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9. Planificació

Per tal  de planificar  els  treball  que s'ha de duu a terme a través de la  metodologia  “Design Thinking”

utilitzarem un altre sistema anomenat Scrum. Aquesta és un marc de treball  per la gestió de projectes.

inicialment força estès entre els desenvolupadors i mantenidors de programari o d'aplicacions.

Scrum és un projecte que s'executa en blocs temporals curts i  fixes. Cada item ha de proporcionar un

resultat complet, un increment del producte final que sigui susceptible de ser integrat amb el mínim esforç al

client quan el sol·liciti. 

Tasca Descripció Data finalització

1 Formació framework Laravel Constantment

2 Realització de proves framework - BBDD 06/03/15

3 Preparació administració 13/03/15

4 Desenvolupament apartat notícies administració 20/03/15

5 Desenvolupament apartat nivells de joc administració 25/03/15

6 Desenvolupament formularis de contacte administració 01/04/15

7 Desenvolupament gestió d'usuaris administració 08/04/15

8 Desenvolupament pàgines informatives administració 15/04/15

9 Desenvolupament pàgina botiga administració 22/04/15

10 Vinculació xarxes socials i google analytics administració 25/04/15

11 Detecció errors administració 27/04/15

12 Testeig exahustiu administració 30/04/15

13 Disseny framewares de la web 06/05/15

14 Disseny real de totes les pàgines de la web 08/05/15

15 Maquetació pàgina web 20/05/15

16 Maquetació administració 29/05/15

17 Testeig general 31/05/15

18 Feedback amb el client 01/06/15

19 Correció d'errors 12/06/15

20 Entrega final 16/06/15
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10. Procés de treball

10.1. Disseny
El disseny que s'ha aplicat a l'aplicació web realitzada és el que ens ha demanat la clienta que es poses en

pràctica. Ella ens va parlar sempre d'un disseny molt clar, tons blancs i grisos clars, combinat amb un color

per tal de donar-li una mica de llum al disseny. Aquest color que s'utilitza, però d'una manera molt discreta

és el verd. 

D'aquesta manera la web realitza una combinació de blancs i negres (logo) amb un to verd utilitzat amb els

botons, els hovers, etc per tal de donar-li un petit toc de color a la pàgina. 

10.2. Maquetació
Per tal de realitzar la maquetació de la web i de l'administració de la web s'ha optat per aprofitar la gran

quantitat de recursos que ofereix actualment Internet i per tant comença a maquetar a partir de plantilles ja

preparades. D'aquesta manera s'estalvia una gran quantitat de feina d'estructurar la pàgina web ja que això

ja ve fet a través de les plantilles web. La feina de la maquetació es basa en aplicar el disseny proposat pel

client a les plantilles utilitzades, realitzant les modificacions necessaris a l'html o al css directament.

Dins l'aplicació web desenvolupada s'han creat 3 tipus de plantilles:

• La primera és la plantilla bàsica en bootstrap que s'utilitza per la pàgina web. La plantilla utilitzada

es pot visualitzar en el següent enllaç web: http://www.bootstrapzero.com/bootstrap-template/moderna

• La segona és una plantilla en bootstrap extreta d'un directori de plantilles gratuïtes que serveix per

mostra  l'administració  web.  La  plantilla  es  pot  visualitzar  en  el  següent  enllaç:

http://www.bootstrapzero.com/bootstrap-template/dashgum

• Finalment hi ha una última plantilla que serveix per accedir dins l'administració de la web i on es

mostra un login per poder accedir dins l'administració. Aquesta plantilla es troba també en una de

les  pàgines  utilitzades  anteriorment,  concretament  la  podrem  trobar  aquí:

http://www.bootstrapzero.com/bootstrap-template/dashgum

10.3. Programació

Com a conseqüència dels pocs coneixements de programació i  la màxima dificultat en aquesta part,  el

procés de treball s'ha iniciat per la programació. A través d'una estructura bàsica s'ha anat treballant en els

diferents apartats per tal de començar la feina per la part més costosa.

La programació s'ha realitzat a través d'un entorn instal·lat en un servidor web local. Per fer-ho s'ha utilitzat

la tecnologia XAMPP i s'ha creat una base de dades amb el nom de Puntxes.

Instal·lació de Laravel

Per tal d'instal·lar laravel en un servidor local el primer que hem realitzat és descarregar-nos el programa

XAMPP i configurar un servidor local. 
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A continuació laravel requereix la instal·lació de composer: https://getcomposer.org/

Un cop tenim instal·lat composer al nostre ordinador hem d'obrir la consola (cmd) i instal·lar un nou projecte

de laravel a través de la indicació següent:

composer create-project laravel/laravel TFG

Automàticament s'instal·la Laravel. Passats uns minuts podem comprovar que funciona correctament dins la

nova carpeta creada en local TFG. Si podem visualitzar la imatge que es mostra a continuació significa que

hem realitzat la instal·lació correctament:

Figura 8: Senyal que s'ha realitzat la instal·lació correctament

Plantilles

Dins l'aplicació web desenvolupada s'han creat 3 tipus de plantilles:

• La primera és la plantilla bàsica en bootstrap que s'utilitza per la pàgina web. La plantilla utilitzada

es pot visualitzar en el següent enllaç web: http://getbootstrap.com/examples/jumbotron/

• La segona és una plantilla en bootstrap extreta d'un directori de plantilles gratuites que serveix per

mostra  l'administració  web.  La  plantilla  es  pot  visualitzar  en  el  següent  enllaç:

http://www.bootstrapzero.com/bootstrap-template/dashgum

• Finalment hi ha una última plantilla que serveix per accedir dins l'administració de la web i on es

mostra un login per poder accedir dins l'administració.

Blade

El Framework de Laravel traballa a través de Blade. Blade és bàsicament un sub-llenguatge molt senzill,

que abans de ser utilitzat per la nostre aplicació, és compliat a PHP pla. Per utilitzar blade, simplement hem

de crear les nostres plantilles dins del directori views amb l'extenció .blade.php

Estructura dels diferents apartats.
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Com que els diferents apartats de l'administració web poden realitzar les mateixes funcions s'ha mantingut

la mateixa estructura per tots els apartats que conté l'administració. A continuació s'explica amb més detall

el codi utilitzat per realitzar l'apartat dels usuaris, que funciona també per la resta d'apartats.

Per cadascun dels apartats s'ha creat un nou controlador. En aquest cas l'hem anomenat UsuariController.

Cada controlador pot  realitzar 3 funcions diferents:  modificar,  afegir  i  eliminar. Des d'aquest controlador

creem  les  diferents  funcions,  connectem  amb  les  diferents  bases  de  dades  i  retornem  les  vistes

corresponents.  Per  fer-ho  ho  realitzem  de  la  següent  manera:  (L'arxiu  es  troba  dins  la  carpeta

app/controllers/UsuariController.php.)

public function afegir ()

{ return View::make('UsuariController.afegir'); }

public function modificar ($id)

{ $conn = DB::connection("mysql");

$sql = "SELECT * FROM users WHERE id=?";

$fila = $conn->select($sql, array($id));

return View::make('UsuariController.modificar', array('fila'=> $fila, 'id' => $id));}

public function eliminar($id)

    { $conn = DB::connection("mysql");

        $sql = "SELECT * FROM users WHERE id=?";

        $fila = $conn->select($sql, array($id)); 

        return View::make('UsuariController.eliminar', array('fila' => $fila));}

A continuació a través de les vistes, dins la carpeta views creem una nova carpeta amb el mateix nom que

el  seu  controlador  per  tal  de  no  confondrens,  UsuariController  i  dins  creem  els  3  arxius  desitgats:

afegir.blade.php, modificar.blade.php, eliminar.blade.php. Aquests arxius contenen els diferents formularis

per modificar informació, eliminar o afegir-ne. La funció que realitzen aquests formularis al ser enviats està

definida dins l'arxiu routes.php.

A dins l'arxiu routes.php es defineixen les diferents funcions d'afegir, modificar i eliminar a través de la funció

POST que hi ha definida en els formularis dels arxius de les diferents vistes. A través de routes.php es fa la

validació de totes les dades que s'han enviat, en aquest cas dels usuaris i si aquestes dades són vàlides i

per  tant  passen al  validació  es realitza  la  connexió  a la  base de dades i  s'afegeix  la  nova informació,

s'elimina o es modifica segons l'acció que hàgim realitzat. A continuació es mostra un exemple d'eliminació

d'usuari:

Route::post('/admin/usuaris/eliminar{id}', array('before' => 'csrf', function(){

    $id_admin = Auth::admin()->get()->id;

    if (!empty($id_admin))
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    {

        $id = Input::get('id');   

        $conn = DB::connection('mysql');

        $sql = "DELETE FROM users WHERE id=?";

        $conn->delete($sql, array($id));   

        $message = "<div class='alert alert-success'>Enhorabona usuari eliminat correctament</div>";

        return Redirect::route("admin-usuaris")->with('message', $message);

    }

    else

    {

        $message = "<div class='alert alert-danger'>Hi ha hagut un error i no s'ha pogut eliminar l'usuari

correctament</div>";

        return Redirect::route("admin-usuaris")->with('message', $message);

    }

})); 
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11. Prototips

Per tal de dur a terme el procés de treball s'han elaborat primerament prototips de baixa fidelitat per tal de

tenir  clara  l'estructura que ha de seguir  la pàgina web. Finalment després de treballar  i  deixar  definits

aquests prototips de baixa fidelitat s'ha procedit a elaborar-ne la versió d'alta fidelitat on es poden veure les

pàgines tal i com es mostraran a la pàgina web real.

11.1 Baixa fidelitat

Pàgina inicial

Figura 9: Prototip de baixa fidelitat de la pàgina principal
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Pàgina El Puntxes

Figura 10: Prototip de baixa fidelitat de la pàgina El Puntxes
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Pàgina Jugar

Figura 10: Prototip de baixa fidelitat de la pàgina Jugar
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Pàgina Botiga

Figura 11: Prototip de baixa fidelitat de la pàgina Botiga
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Pàgina Blog

Figura 12: Prototip de baixa fidelitat de la pàgina Blog
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Pàgina Contacte

Figura 13: Prototip de baixa fidelitat de la pàgina Contacte
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Pàgina Registre

Figura 14: Prototip de baixa fidelitat de la pàgina Registre
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Pàgina entrar

Figura 15: Prototip de baixa fidelitat de la pàgina Entrar
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Pàgina Privada

Figura 16: Prototip de baixa fidelitat de la pàgina Privada

31 / 87



Disseny d'una aplicació web administrable pel producte: El Puntxes– Grau en multimèdia – Sílvia Pratsobrerroca

Pàgina Administració

Figura 16: Prototip de baixa fidelitat de la pàgina Administració
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11.1 Alta fidelitat

Pàgina Principal

Figura 17: Prototip de alta fidelitat de la pàgina Principal
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Pàgina El Puntxes

Figura 18: Prototip de alta fidelitat de la pàgina El Puntxes
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Pàgina Jugar

Figura 19: Prototip de alta fidelitat de la pàgina Jugar
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Pàgina Botiga

Figura 20: Prototip de alta fidelitat de la pàgina Botiga
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Pàgina Blog

Figura 21: Prototip de alta fidelitat de la pàgina Blog
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Pàgina Contacte

Figura 22: Prototip de alta fidelitat de la pàgina Contacte
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Pàgina Registre

Figura 23: Prototip de alta fidelitat de la pàgina Registre
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Pàgina Entrar

Figura 24: Prototip de alta fidelitat de la pàgina Entrar
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Pàgina Privada

Figura 25: Prototip de alta fidelitat de la pàgina Privada
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Pàgina Administració

Figura 26: Prototip de alta fidelitat de la pàgina Administració
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12. Perfils d'usuari
El producte del Puntxes està dissenyat especialment per atreure un públic molt juvenil que no està habituat

ni a veure ni a treballar amb el tipus d'artesania dedicada a la punta al coixí.

Així doncs el perfil d'usuaris al qual està destinada aquesta pàgina web són nens i nenes a partir de d'uns 8

anys.  A partir de la consolidació dels 8 anys es considera una bona franja d'edat per començar a utilitzar de

manera molt precisa els boixets i eines que requereix el material del qual disposa el Puntxes. A més a més

també és un bon moment per poder navegar per una pàgina web senzilla i neta com la que s'ha dissenyat

per l'aplicació del  Puntxes.  Els nens seran capaços d'accedir  als diferents apartats que se'ls proposa i

visualitzar els vídeos i notícies que permetran desenvolupar el joc del Puntxes.

D'altre banda, aquesta aplicació web temps també està pensada per ser utilitzada per un públic més gran ja

que si les edats dels nens que volen jugar amb el Puntxes són massa petites els usuaris que hauran de fer

servir l'aplicació seran els seus pares. Aquest tipus de públic és en una franja de 30 a 40 anys, els quals

amb el desenvolupament que ha partit les noves tecnologies avui en dia són un públic clarament familiaritzat

amb l'ús d'Internet i la navegació en les diferents pàgines web.

Així doncs el que es pretén amb aquesta pàgina web és que tant el públic infantil com el public adult pugui

accedir-hi i estar al corrent de les últimes novetats al mateix temps que pot jugar als diferents nivells que

presenta el joc.  És per això que la pàgina web està pensada tenir un disseny molt clar i net, una estructura

molt senzilla i fàcil d'utilitzar. És important que tant els nens i nenes que l'utilitzin com els seus propis pares

o altres persones interessades trobin de manera ràpida i eficaç tota la informació que desitgen.

Finalment cal destacar que el producte el Puntxes pot ser utilitzat a partir dels 6 anys fins els 99. Per tant, tot

i que tingui una basant molt més infantil qualsevol tipus de públic i qualsevol tipus d'edat és convidada a

utilitzar aquest producte i per tant accedir a la seva pàgina web. El seu disseny net, clar i senzill permet que

es pugui arribar a qualsevol tipus de públic si així ho desitgen els usuaris.
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13. Usabilitat

La usabilitat és la facilitat amb què la gent pot usar una eina o un giny, per aconseguir un objectiu concret. 

L'aplicació web del Puntxes s'ha creat a partir d'una plantilla en bootstrap. Això significa que s'adapta a tots

els dispositius mòbils i tauletes, per tant està pensada per ser més fàcil d'utilitzar en qualsevol aparell o eina.

D'altre banda s'ha optat per realitzar aquesta aplicació a través d'un disseny molt senzill, que permet deduir

fàcil i ràpidament quin és el funcionament de l'aplicació. L'usuari pot navegar per aquesta aplicació fàcilment

sense perill de pèrdua. La web s'estructura amb un menú ben visible a la part superior de la pantalla que no

es perd mai de vista encara que l'usuari faci scroll cap avall. Així es pretén en tot moment donar l'opció a la

persona  que  fa  ús  de  l'aplicació  de  poder  canviar  de  pàgina  o  anar  a  buscar  una  altre  informació

ràpidament. 

Per tal de que l'aplicació gaudeixi d'una bona usabilitat s'han tingut en compte els principis heurístics

proposats per Jacob Nielsen:

1. Relació entre el sistema I el món real:  El  sistema hauria de parlar el  llenguatge dels usuaris

mitjançant paraules, frases i conceptes que siguin familiars a l'usuari.

2. Control i llibertat de l'usuari: En algunes ocasions els usuaris escolliran una opció incorrecte i

necessitaran una “sortida d'emergència”  clarament  marcada per  deixar  enrere aquella  opció  no

desitjada, sense haver de passar per una gran quantitat de passos.

3. Consistència  i  estàndard:  Els  usuaris  no  haurien  de  qüestionar-se  si  accions,  situacions  o

paraules diferents signifiquen en realitat el mateix: s'han de seguir les convencions establertes.

4. Prevenció d'errors: Molt millor que un bon disseny de missatges d'error és realitzar un disseny que

previngui qualsevol tipus de problema o error. 

5. Recomanacions abans que records: S'han de fer visibles els objectes, accions i opcions. L'usuari

no ha de recordar la informació que se li ha donat en una part del proces, per seguir endavant. Les

instruccions per utilitzar l'aplicació han d'estar a la vista o ser fàcilment recuperables quan sigui

necessari.

6. Flexibilitat i eficiència d'ús: La presencia d'acceleradors, que no són vistos pels usuaris, pot oferir

una interacció més ràpida als usuaris experts que la que el sistema pot proveir als usuaris de tot

tipus.  S'ha de permetre que els usuaris adaptin el sistema per usos freqüents. 

7. Estètica i disseny minimalista: Els diàlegs no han de contenir informació que sigui irrellevant o

poc utilitzada. Cada unitat extra d'informació en un diàleg, competeix contra les unitat d'informació

rellevants i disminueixen la seva visibilitat relativa

8. Ajudar als usuaris a reconèixer: Diagnosticar i recuperar-se d'errors: Els missatges d'error s'han

d'entregar  en un llenguatge clar  i  simple,  indicant  de forma precisa el  problema i  suggerir  una

solució constructiva al problema
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9. Ajuda  i  documentació:  inclús  en  els  casos  en  que  els  sistema  pugui  ser  ser  utilitzat  sense

documentació, podria ser necessari oferir ajuda i documentació. Aquesta informació hauria de ser

fàcil  de buscar,  estar  enfocada a les tasques de l'usuari,  amb una llista  concreta  de passos a

desenvolupar i no ser gaire extensa. 
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14. Seguretat
El framework de Laravel incorpora algunes funcionalitats que permeten millorar la seguretat de la nostra 

aplicació. 

D'una banda a través del codi que es mostra a continuació Laravel no permet entrar a cap usuari que no 

hagi estat registrat en aquesta pàgina. Per tant un usuari que intenti entrar a una pàgina interna de 

l'administració no ho podrà fer si no ha estat prèviament logejat. 

->before("auth_admin");

Aquesta part de codi la podem trobar dins l'arxiu routes.php que és on indiquem les diferents rutes dels 

arxius i al mateix temps li podem indicar que en una sèrie d'arxius o pàgina no si pot accedir sense 

prèviament està logejat. 

D'altre banda el formulari de contacte que hi ha a la pàgina contacte s'envia després de realitzar la següent 

validació amb AJAX.

<script>

    $(function(){

              function send_ajax()

            {       $.ajax({

                    url: 'contacte',

                    type: 'POST',

                    data:  $("#form").serialize(),

                    success: function(datos) 

                    {

                        $("#_email, #_name, #_subject").text('');

                        if (datos.success == false)

                        { $.each(datos.errors, function(index, value)

                        {  $("#_"+index).text(value);});}

                        else

                        { document.getElementById('form').reset();

                            $("#mensaje").text("Missatge enviat correctament");}

                    }

                  });  

            }

            

            $("#btn").on("click", function()

            { send_ajax(); }); 

});

</script>
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15. Tests
Els testos que s'han realitzat al llarg del desenvolupament de l'administració web demostren que l'aplicació

està començant a funcionar força bé. 

D'una banda primer de tot es van realitzar els testos per mi mateixa a través de provar les diferents opcions

que permet l'administració web. Aquests testos van permetre detectar diferents errors i intentar solucionar-

los el més aviat possible. 

D'altre banda s'ha fet provar  a la clienta les diferents opcions que permet realitzar  l'administració web.

D'aquesta manera es pretén detectar els possibles errors que personalment no detectava. Aquests errors

han estat molt petits i s'han realitzat només petits canvis de maquetació (en veure que no es visualitzava

correctament  en  algun  altre  dispositiu  no  utilitzat  anteriorment)  i  disseny  (adaptant-los  als  gustos  i

preferències del client). Amb aquests testos realitzats a la clienta s'ha pogut comprovar que l'administració

s'entén perfectament, que és molt senzilla i fàcil d'utiltizar. Això és així ja que ella no havia entrat mai en una

admnistració web, però transcorreguts pocs minuts ja ha entès a la perfecció com funcionava el sistema.

Això ho facilitat  també el  fet  que tots  els  apartats  funcionen de la  mateixa  manera i  tenen la  mateixa

estructura, d'afegir, modificar o eliminar. Per tant això suposa que quan has entès com funciona un dels

apartats ja pots navegar fàcilment per la resta de l'administració web.

Finalment també s'ha realitzat un últim test a un possible usuari que haurà de utilitzar la web. Aquest usuari

és experimentat i té un alt nivell en el coneixement de les noves tecnologies i l'ús d'internet. És per això que

el resultat obtingut amb aquest últim usuari ha esta molt positiu i ha aconseguit trobar tot allò que se li ha

demanat. A més a més ha comentat  que és una pàgina web molt fàcil  d'utilitzar  i  que li  ha agradat el

disseny. A continuació és mostren algunes de les preguntes que se li han realitzat per comprovar que tot

funciona correctament:

– Busca un vídeo de com es juga el 2n nivell

– Registra't com a usuari

– Visualitza les teves dades d'usuari

– Llegeix la última notícia afegida al blog

– Busca els productes que ofereix el Puntxes.
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16. Versions de l'aplicació
L'aplicació es troba actualment en la seva primera versió definitiva.

48 / 87



Disseny d'una aplicació web administrable pel producte: El Puntxes– Grau en multimèdia – Sílvia Pratsobrerroca

17. Instruccions d'ús

L'aplicació creada la poden utilitzar dos tipus d'usuaris clarament diferenciats. D'una banda tenim l'usuari

que pretén utilitzar l'objecte del Puntxes i que per tant podrà accedir només a la part de la pàgina web, i

d'altre banda tenim a l'usuari administrador que es tracta del client pel qual estem realitzant aquest projecte i

que per tant tindrà accés a l'administració web i podrà modificar, eliminar o afegir el contingut que desitgi. 

• Per tal d'utilitzar la pàgina web com a usuari es poden seguir les següents instruccions:

L'usuari que desitgi accedir a la pàgina web del Puntxes haurà de disposar d'accés a Internet, sigui

des del dispositiu que sigui. A continuació haurà d'accedir a qualsevol navegador web i inserir-hi la

següent url: http://www.elpuntxes.cat

Accedint a aquesta url l'usuari haurà entrat dins l'aplicació i ja podrà visualitzar tota la informació

desitjada. A través del menú superior que hi haurà de manera permanent a la part superior de les

seves pantalles es podrà desplaçar pels diferents apartats: Inici, el puntxes, jugar, botiga, blog o

contacte. Per aquells usuaris que utilitzin dispositius mòbils o visualitzin el contingut en pantalles

petites veuran que el menú principal s'ha de desplegar a través de la icona de menú que també

tenim fixe a la part superior. 

◦ Inici: Conté un petit resum de què és el projecte el Puntxes i ens mostra els 3 primers nivells de

joc i les últimes 3 notícies. 

◦ Jugar: En aquesta pàgina l'usuari podrà visualitzar a través de videos quins són els passos de

cada nivell per poder aconseguir els diferents objectes.

◦ Botiga: L'usuari podrà veure en aquesta pàgina els diferents productes que ofereix el Puntxes,

amb la seva descripció corresponent i el preu d'aquest.

◦ Blog:  En aquest apartat l'usuari  podrà visualitzar  les últimes novetats o notícies que s'hagin

penjat a la web.

◦ Contacte: L'usuari podrà enviar un formulari de contacte si desitja posar-se en contacte amb els

creadors del Puntxes.

◦ Registre: L'usuari podrà accedir a la pàgina registre si desitja formar part de la base de dades

del puntes i per tant poder formar part d'unes avantatges.

◦ Login: Tots els usuari que ja estiguin registrats podran accedir a través d'aquesta pàgina a la

seva àrea privada i comprovar que les seves dades d'usuari són les correctes. 

• Per tal d'utilitzar la pàgina web com a administrador web es poden seguir les següents instruccions:

El client que ha encarregat aquesta aplicació web podrà accedir a una pàgina privada des de la qual

tindrà l'opció de modificar, afegir i eliminar el contingut de la seva pàgina web. Per tal d'accedir a

l'administració  de  la  web  el  client  haurà  d'inserir  dins  el  navegador  la  url  següent:

http://www.elpuntxes.cat/admin
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Un cop dins d'aquesta pàgina el client podrà visualitzar un gran menú a la part esquerre de la

pantalla des del qual podrà navegar per les diferents opcions que li permet l'administració de la web.

D'aquesta manera el que podrà fer el client és el següent:

◦ Jugar: El client pot modificar, eliminar o afegir tants nivells de joc com desitgi. Aquesta opció ens

permet afegir  un títol,  una descripció del nivell,  una imatge (que és la que es mostra en la

visualització dels diferents nivells) i un vídeo.

◦ Botiga: A l'apartat de botiga el client pot afegir tants productes com consideri oportú. En aquesta

pàgina hi ha l'opció d'afegir  un nom del producte, una descripció curta i  una de llarga,  una

imatge i un preu del producte.

◦ Blog: Dins la pestanya de blog el client podrà afegir, modificar i eliminar totes les notícies que

vulgui. Aquestes permeten afegir el títol de la noticia, una descripció, una imatge, un video, un

link i els atributs de alt i title corresponents. 

◦ Contacte: A l'apartat de contacte el client podrà modificar les dades de contacte que consten a

la web per tal que els diferents usuaris es puguin posar en contacte amb ell. 

◦ Usuaris: A través de la pestanya usuaris podrà visualitzar i validar els diferents usuaris que es

van registrant a la web. D'altre banda també té la capacitat d'afegir un usuari directament des de

l'administració o eliminar-ne el que no desitgi tenir. 

◦ Administrador: A l'apartat administrador el client pot afegir un altre usuari que pugui disposar de

les credencials necessàries per tal  d'accedir  a dins l'administració de la web. A través d'un

correu i una contrasenya qualsevol altre persona que ell desitgi podrà entra dins l'administració.
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18. Requisits d’instal·lació/implantació/ús

El projecte presentat a continuació s'ha realitzat amb la plataforma laravel. Aquest projecte primerament s'ha

desenvolupat en un entorn local el qual ha requerit la instal·lació de composer.json a més de la instal·lació 

d'un entorn local com xampp per tal de fer-lo funcionar. 

Un cop finalitzat el projecte aquest s'ha traslladat tot a un entorn real per tant s'han pujat tots els arxius del 

projecte en un hosting que apunta al nou domini de www.elpuntxes.cat. Per tal de poder fer funcionar aquest 

projecte en un hosting real, laravel demana dos requisists imprecidnibles:

• Una versió php superior a 5.3

• MCrypt PHP Extension 

L'administrador web necessita les credencials d'accés a l'administració per tal de poder començar a realitzar

les diferents proves proposades. Les credencials són les següents

• Accés: www.elpuntxes.cat/admin

• E-mail: user@mail.com

• Password: password

Pel que fa a l'ús de l'aplicació per part de l'usuari  no és necessari cap altre requisit  que la connexió a

Internet i un navegador web actual per tal de poder visualitzar correctament totes les versions responsive de

l'aplicació.

51 / 87

mailto:user@mail.com
http://www.elpuntxes.cat/admin
http://www.elpuntxes.cat/


Disseny d'una aplicació web administrable pel producte: El Puntxes– Grau en multimèdia – Sílvia Pratsobrerroca

19. Bugs
En aquest moments l'aplicació presenta un petit problema que s'espera poder resoldre aviat. Es tracta dels

apartats dins l'administració web de Botiga i Jugar. En tots dos casos quan inserim un nou nivell o un nou

producte del Puntxes la primera vegada la imatge que li afegim no s'inclou correctament. De totes maneres

si un cop creat el nou nivell o producte fem clic sobre modificar i tornem afegir novament la mateixa imatge

aquest problema queda arreglat de manera permanent i no es torna a produir cap mena d'error en la pujada

i eliminació d'imatges.   

A més a més actualment l'aplicació web té un bug força més important que és que no permet afegir text ni

amb accesnts ni amb apostrof. Això passa perquè quan detecta un apostrof es pensa que és el tancament

d'aquell string i dona un error. En aquests moments aquest error no està solucioant però es creu que és un

dels que més pressa corre per solucionar en un futur inmediat. Això és degut al fet que no és gens estètic ni

professional que els textos que es mostren a la web es mostrin sense accents ni sense apostrof, donant la

sensació de que s'estant cometent una gran quanitat de faltes. 
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20. Projecció a futur

Un cop creada l'aplicació i per tant la feina més gran i més important realitzada es pretén anar millorant poc

a poc l'aplicació. Parlem per exemple de poder afegir  més informació en cadascú dels apartats que es

poden modificar, tals com poder afegir links, vídeos, més d'una imatge per tal de crear algun slider, més

opcions per descriure els productes, etc.

El que es pretén és realitzar una prova amb aquesta primera versió de l'aplicació, comprovar que funciona

tot correctament i confirmar que és de gran utilitat pel client. Un cop passada aquesta fase es vol intentar

millorar tota l'aplicació a través d'afegir a poc a poc totes aquelles petites mancances que pugui anar trobant

el client una vegada utilitzada l'aplicació.

A més a més l'autora del projecte pretén a la llarga poder disposar d'una major quantitat de productes a

oferir als seus clients, pel que haurien de buscar una manera fàcil i còmode pel client i per l'usuari de poder

adquirir els productes d'es d'Internet. Per exemple podríem utilitza una passarel·la que ens dirigís a una web

realitzada amb Wordpress instal·lant Woocomerce o bé utilitzar un prestashop. 
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21. Pressupost
El pressupost que realitzaríem per crear una aplicació com aquesta seria el següent:

• Disseny de la pàgina web – 30h – 600 €

El disseny de la pàgina web està compost per totes les pàgines que l'usuari podrà visualitzar quan

accedeixi a la nostre pàgina web. Aquest disseny es farà de manera consensuada amb el client

tenint  en compte les seves preferències i  donant-li  els  consells  de les millors  pràctiques sobre

disseny web. El disseny serà creat amb una eina d'edició gràfica com per exemple photoshop i serà

mostrat al client. Quan les dues parts estiguin convençudes que el disseny és prou atractiu per

l'aplicació web es crearà un llibre d'estil que definirà el disseny web i la marca en general.

• Maquetació de la pàgina web i l'administració web – 60h – 1200€

La maquetació web inclou la maquetació de totes les pàgines que conformen l'aplicació. Així doncs

s'hauran de maquetar totes les pàgines de la web on l'usuari podrà accedir i totes les pàgines de

l'administració  on el  propi  client  podrà accedir.  Aquesta maquetació  es realitzarà amb l'eina de

bootstrap per tal de fer visible la web al màxim de dispositius possible. 

• Programació de tota la web i administració – 240h – 4800€

La programació web inclou el funcionament de tota la pàgina web. Tal i com ja s'ha detallat l'ús i el

funcionament de tota l'administració web. Dins del pressupost pactat s'arreglaran tots els possibles

errors que puguin sorgir  després d'entregar el projecte final.  No s'inclouen dins del  pressuposts

aquelles millores que el client consideri oportunes una vegada finalitzat el projecte. 

El pressupost final del projecte sortiria per uns 6600€
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22. Anàlisi de mercat
El producte del Puntxes és un producte únic, per tant l'aplicació web que s'ha realitzat per a llançar al mercat

aquest producte també ho és. Podríem dir que aquesta pàgina web no tindrà una competència directe ja que

no hi ha cap més producte com aquest, per tant si l'usuari vol buscar específicament el producte del Puntxes

acabarà aterrant a la nostra pàgina web sí o sí. 

D'altre banda podríem considerar com a competidors indirectes el mercat de les joguines tradicionals. En

aquest cas s'ha realitzat  un anàlisi per veure què és el que ofereixen les seves pàgines web i com ho

mostren al seu públic. El resultat obtingut és una sèrie de competidors que segueixen la mateixa línia que

volem seguir nosaltres fet que ens fa pensar que anem pel bon camí.

• http://www.elpontdefusta.cat/lamines.html

• http://productesdelaterra.cat/111-joguines-en-catala
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23. Conclusió/-ns

Una vegada realitzat el projecte de l'aplicació del Puntxes a través de la plataforma Laravel puc dir que ha

estat un procés de treball molt interessant de realitzar ja que he pogut aprendre un ampli ventall de coses en

el món de la programació que no és el que estic acostumada a treballar. Tot i així el procés de treball ha

resultat molt dur ja que hi ha hagut moltes hores les quals les he hagut de dedicar a resoldre problemes i

intentar identificar els errors que m'anaven sorgint durant el procés de treball. Degut als meus escassos

coneixements previs de programació he hagut d'invertir moltes hores en la recerca de nova informació i he

hagut de llegir en molts fòrums com anar realitzant les diferents tasques que tenia pensades.

D'aquesta manera es pot afirmar clarament que l'aprenantatge d'un nou llenguatge de programació és un

procés molt llarg i complicat tot i que actualment hi ha molts més recursos a la web que permeten poder

avançar d'una manera més ràpida i eficaç. El fet d'escollir amb quin llenguatge de programació es realitza

també és un factor clau, ja que si no tens coneixements previs necessites que hi hagi molta informació a la

web. Així doncs, com més conegut sigui el llenguatge a utilitzar més informació i tutorials podrem trobar-nos

a Internet. Cal destacar també en aquest aspecte que m'ha resultat molt útil els diferents vídeos del canal de

youtube que he trobat a la xarxa ja que penso que és una manera molt més visual d'entendre i veure com

funciona i com s'ha d'escriure el diferent codi a utilitzar.

És important destacar que el resultat final ha estat molt satisfactòria per la clienta la qual comenta que hi ha

molt usuaris contents amb aquest nou espai del seu producte. Un cop es crea un nou producte com aquest,

és essencial poder ser present a la xarxa. Avui en dia, ser present a Internet és molt important per tal de

donar-te a conèixer al màxim d'usuaris possibles. Ha crescut tant el món de les noves tecnologies que

sembla que si no hi ets present no existeixes. 
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Annex 1. Lliurables del projecte

S'adjunta en aquest document un arxiu comprimit amb el nom de 

PAC_FINAL_prj_PratsobrerrocaRafael_Silvia.zip on si podran trobar tots els arxius necessaris per tal de 

funcionar l'aplicació web. Per tal de poder-la posar en funcionament cal instalar aquests arxius en un 

servidor ja sigui en local o en un servidor real. 
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Annex 2. Codi font (extractes)

S'adjunta en aquest apartat l'arxiu routes.php que és on es mostren la gran majoria de les funcions i rotes 

que es fan servir per fer funcionar l'aplicació web.

<?php

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Application Routes

|--------------------------------------------------------------------------

|

| Here is where you can register all of the routes for an application.

| It's a breeze. Simply tell Laravel the URIs it should respond to

| and give it the Closure to execute when that URI is requested.

|

*/

///////////* FRONTEND *//////////

Route::get ('/', 'Homecontroller@index', function(){

return View::make('HomeController.index');

});

Route::get ('/elpuntxes', 'Homecontroller@elpuntxes', function(){

return View::make('HomeController.elpuntxes');

});

Route::get ('/jugar', 'Homecontroller@jugar', function(){

return View::make('HomeController.jugar');

});

Route::get ('/botiga', 'Homecontroller@botiga', function(){

return View::make('HomeController.botiga');

});

Route::get ('/blog', 'Homecontroller@blog', function(){

return View::make('HomeController.blog');

});

//Route::get ('/blogdetall', 'Homecontroller@blogdetall', function(){

//    return View::make('HomeController.blogdetall');
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//});

Route::get ('/contacte', 'Homecontroller@contacte', function(){

return View::make('HomeController.contacte');

});

Route::get ('/login', 'Homecontroller@login', function(){

return View::make('HomeController.login');

});

Route::get ('/privado', 'Homecontroller@privado', function(){

    return View::make('HomeController.privado');

});

Route::get ('/sortir', 'Homecontroller@sortir', function(){

    return View::make('HomeController.sortir');

});

Route::get ('/registre', 'Homecontroller@registre', function(){

    return View::make('HomeController.registre');

});

Route::get('/index', array('as' => 'index', 'uses' => 'HomeController@index'));

Route::get('/elpuntxes', array('as' => 'elpuntxes', 'uses' => 'HomeController@elpuntxes'));

Route::get('/jugar', array('as' => 'jugar', 'uses' => 'HomeController@jugar'));

Route::get('/botiga', array('as' => 'botiga', 'uses' => 'HomeController@botiga'));

Route::get('/blog', array('as' => 'blog', 'uses' => 'HomeController@blog'));

Route::get('/blogdetall', array('as' => 'blogdetall', 'uses' => 'HomeController@blogdetall'));

Route::get('/contacte', array('as' => 'contacte', 'uses' => 'HomeController@contacte'));

Route::post('/contacte', 'HomeController@contacte');

Route::get('/login', array('as' => 'login', 'uses' => 'HomeController@login'))->before("guest_user");

Route::get('/privado', array('as' => 'privado', 'uses' => 'HomeController@privado'))->before("auth_user");

Route::get('/sortir',array('as'=>'sortir','uses'=>'HomeController@sortir'))->before("auth_user");

Route::post('/sortir',array('as'=>'sortir','uses'=>'HomeController@sortir'))->before("auth_user");

Route::post('/registre',array('as'=>'registre','uses'=>'HomeController@registre'))->before("auth_user");

Route::get('/confirmarregistre', array('as' => 'confirmarregistre', 'uses' => 

'HomeController@confirmarregistre'));

Route::post('/login', array('before' => 'csrf', function(){

    

               $user = array(
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                    'email' => Input::get('email'),

                    'password' => Input::get('password'),

                    'active' => 1,

                );

                

                $remember = Input::get("remember");

                $remember == 'On' ? $remember = true : $remember = false;

                

                if (Auth::user()->attempt($user, $remember))

                {

                    return Redirect::route("privado");

                }

                else

                {

                    return Redirect::route("login");

                }

}));

Route::post('/registre', array('before' => 'csrf', function(){

    

     $rules = array

            (

            'user' => 'required|regex:/^[a-z0-9]+$/i|min:3|max:50',

            'nom' => 'required|regex:/^[a-záéóóúàèìòùäëïöüñ\s]+$/i|min:3|max:150',

            'cognom' => 'required|regex:/^[a-záéóóúàèìòùäëïöüñ\s]+$/i|min:3|max:150',

            'data_naix' => 'required|date_format:"Y-m-d"|before:"now +1 day"',

            'email' => 'required|email|unique:users|between:3,80',

            'adreca' => 'required|min:3|max:250',

            'poblacio' => 'required|regex:/^[a-záéóóúàèìòùäëïöüñ\s]+$/i|min:3|max:150',

            'telefon' => 'regex:/[0-9 -()+]+$/|min:9|max:9',

            'password' => 'required|regex:/^[a-z0-9]+$/i|min:8|max:16',

            'repetir_password' => 'required|same:password',

            'terminos' => 'required',

            );

    

    $messages = array

            (

                'user.required' => "El camp nom d'usuari és obligatori",

                'user.regex' => "Només s'acepten lletres i números. No es permeten caràcters especials",

                'user.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',

                'user.max' => 'El màxim permès són 50 caràcters',
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                'nom.required' => 'El camp nom és obligatori',

                'nom.regex' => "Només s'acepten lletres",

                'nom.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',

                'nom.max' => 'El màxim permès són 150 caràcters',

                'cognom.required' => 'El camp cognoms és obligatori',

                'cognom.regex' => "Només s'acepten lletres",

                'cognom.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',

                'cognom.max' => 'El màxim permès són 50 caràcters',

                'data_naix.required' => 'El camp data de naixament és obligatori',

                'data_naix.date' => 'Format incorrecte (exemple: 1989-05-30)',

                'data_naix.date_format' => 'Format incorrecte (exemple: 1989-05-30)',

                'email.required' => 'El camp email és obligatori',

                'email.email' => "El format de l'email és incorrecte",

                'email.unique' => "L'email ja està registrat",

                'email.between' => "L'email ha de contenir entre 3 i 80 caràcters",

                'poblacio.required' => 'El camp població és obligatori',

                'poblacio.regex' => "Només s'acepten lletres",

                'poblacio.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',

                'poblacio.max' => 'El màxim permès són 150 caràcters',

                'adreca.required' => 'El adreça població és obligatori',

                'adreca.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',

                'adreca.max' => 'El màxim permès són 200 caràcters',

                'telefon.regex' => "Només s'acepten números",

                'telefon.min' => 'El mínim permès són 5 caràcters',

                'telefon.max' => 'El màxim permès són 15 caràcters',

                'password.required' => 'El camp contrasenya és obligatori',

                'password.regex' => 'El camp contrasenya només accepta lletres i números',

                'password.min' => 'El mínim permès són 8 caràcters',

                'password.max' => 'El màxim permés són 16 caràcters',

                

                'repetir_password.required' => 'El camp repetir contrasenya és obligatori',

                'repetir_password.same' => 'Les contrasenyes no coincideixen',
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                'terminos.required' => "És obligatori acceptar la política de privacitat",

            );

    

    $validator = Validator::make(Input::All(), $rules, $messages);

    

    if ($validator->passes())

    {

        //Guardem les dades a la taula users 

        $user = input::get('user');

        $nom = input::get('nom');

        $cognom = input::get('cognom');

        $data_naix = date("Y-m-d", strtotime(Input::get('data_naix'))); 

        $email = input::get('email');

        $adreca = input::get('adreca');

        $poblacio = input::get('poblacio');

        $telefon = input::get('telefon');

        $password = Hash::make(input::get('password'));

        

        $conn = DB::connection('mysql');

        $sql = "INSERT INTO users(user, nom, cognom, data_naix, email, adreca, poblacio, telefon, password, 

active) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";

        $conn->insert($sql, array($user, $nom, $cognom, $data_naix, $email, $adreca, $poblacio, $telefon, 

$password, '0'));

        

        // Creem cookies per després verificar el link de registre

        // String alfanumèric de 32 caràcters de longitud

        $key = Str::random(32);

        Cookie::queue('key', $key, 60*24);

        // Almacenar el email

        Cookie::queue('email', $email, 60*24);

        

        // Creem la url de confirmació per el missatge del email

        $msg = "<a href='".URL::to("/confirmarregistre/$email/$key")."'>Confirmar registre</a>";

        

        //Enviem el email per confirmar el registre

        $data = array(

            'user' => $user,

            'msg' => $msg,

          );
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         $fromEmail = 'silviapratso@gmail.com';

         $fromName = 'Administrador';

          Mail::send('emails.registre', $data, function($message) use ($fromName, $fromEmail, $user, $email)

          {

             $message->to($email, $user);

             $message->from($fromEmail, $fromName);

             $message->subject('Confirmar registre El Puntxes');

          });

         

          $message = '<div class="alert alert-success">'.$user.' li hem enviat un email al seu correu electrònic 

perquè confirmi el seu registre</div>';

    

          return Redirect::route('registre')->with("message", $message);

    }

    else

    {

        return Redirect::back()->withInput()->withErrors($validator);  

    }

    

}));

Route::get('/confirmarregistre/{email}/{key}', function($email, $key){

 

    if (urldecode($email) == Cookie::get("email") && urldecode($key) == Cookie::get("key"))

    {

        $conn = DB::connection("mysql");

        $sql = "UPDATE users SET active=1 WHERE email=?";

        $conn->update($sql, array($email));

        $message = "<div class='alert alert-success'>Enhorabona el seu registre s'ha realitzat 

correctament</div>";

        return Redirect::route("login")->with("message", $message);

    }

    else

    {

        return Redirect::route("registre");

    }

});

///////////* BACKEND *///////////
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Route::get ('/admin/index', 'Admincontroller@index', function(){

return View::make('AdminController.index');

});

Route::get ('/admin/elpuntxes', 'Admincontroller@elpuntxes', function(){

return View::make('Admincontroller.elpuntxes');

});

Route::get ('/admin/jugar', 'Admincontroller@jugar', function(){

return View::make('Admincontroller.jugar');

});

Route::get ('/admin/botiga', 'Admincontroller@botiga', function(){

return View::make('Admincontroller.botiga');

});

Route::get ('/admin/blog', 'Admincontroller@blog', function(){

return View::make('Admincontroller.blog');

});

Route::get ('/admin/contacte', 'Admincontroller@contacte', function(){

return View::make('Admincontroller.contacte');

});

Route::get ('/admin/usuaris', 'Admincontroller@usuaris', function(){

    return View::make('Admincontroller.usuaris');

});

Route::get ('/admin/administrador', 'Admincontroller@administrador', function(){

    return View::make('Admincontroller.administrador');

}); 

Route::get ('/admin', 'Admincontroller@admin', function(){

    return View::make('Admincontroller.admin');

});

Route::get('/admin/index', array('as' => 'admin-index', 'uses' => 'Admincontroller@index'))-

>before("auth_admin");
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Route::get('/admin/elpuntxes', array('as' => 'admin-elpuntxes', 'uses' => 'Admincontroller@elpuntxes'))-

>before("auth_admin");

Route::get('/admin/jugar', array('as' => 'admin-jugar', 'uses' => 'Admincontroller@jugar'))-

>before("auth_admin");

Route::get('/admin/botiga', array('as' => 'admin-botiga', 'uses' => 'Admincontroller@botiga'))-

>before("auth_admin");

Route::get('/admin/blog', array('as' => 'admin-blog', 'uses' => 'Admincontroller@blog'))-

>before("auth_admin");

Route::get('/admin/contacte', array('as' => 'admin-contacte', 'uses' => 'Admincontroller@contacte'))-

>before("auth_admin");

Route::get('/admin/usuaris', array('as' => 'admin-usuaris', 'uses' => 'Admincontroller@usuaris'))-

>before("auth_admin");

Route::get('/admin/administrador', array('as' => 'admin-administrador', 'uses' => 

'Admincontroller@administrador'))->before("auth_admin");

Route::get('/admin', array('as' => 'admin', 'uses' => 'AdminController@admin'))->before("guest_admin");

Route::get('/sortirAdmin',array('as'=>'sortirAdmin','uses'=>'AdminController@sortirAdmin'))-

>before("auth_admin");

Route::post('/sortirAdmin',array('as'=>'sortirAdmin','uses'=>'AdminController@sortirAdmin'))-

>before("auth_admin");

Route::post('/admin', array('before' => 'csrf', function(){

    

               $admin = array(

                    'email' => Input::get('email'),

                    'password' => Input::get('password'),

                    'active' => 1,

                );

                

                $remember = Input::get("remember");

                $remember == 'On' ? $remember = true : $remember = false;

                

                if (Auth::admin()->attempt($admin, $remember))

                {

                    return Redirect::route("admin-index");

                }

                else

                {

                    return Redirect::route("admin");

                }
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}));

//////////* AFEGIR, MODIFICAR I ELIMINAR USUARIS */////////

Route::get ('/admin/usuaris/afegir', 'Usuaricontroller@afegir', function(){

    return View::make('Usuaricontroller.afegir');

});

Route::get('/admin/usuaris/afegir',array('as'=>'afegir-usuari','uses'=>'UsuariController@afegir'))-

>before("auth_admin");

Route::post('/admin/usuaris/afegir', array('before' => 'csrf', function(){

      $rules = array

            (

            'user' => 'required|regex:/^[a-z0-9]+$/i|min:3|max:50',

            'nom' => 'required|regex:/^[a-záéóóúàèìòùäëïöüñ\s]+$/i|min:3|max:150',

            'cognom' => 'required|regex:/^[a-záéóóúàèìòùäëïöüñ\s]+$/i|min:3|max:150',

            'data_naix' => 'required|date_format:"Y-m-d"|before:"now +1 day"',

            'email' => 'required|email|unique:users|between:3,80',

            'adreca' => 'required|min:3|max:250',

            'poblacio' => 'required|regex:/^[a-záéóóúàèìòùäëïöüñ\s]+$/i|min:3|max:150',

            'telefon' => 'regex:/[0-9 -()+]+$/|min:9|max:9',

            'password' => 'required|regex:/^[a-z0-9]+$/i|min:8|max:16',

            'repetir_password' => 'required|same:password',

            'terminos' => 'required',

            );

    

    $messages = array

            (

                'user.required' => "El camp nom d'usuari és obligatori",

                'user.regex' => "Només s'acepten lletres i números. No es permeten caràcters especials",

                'user.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',

                'user.max' => 'El màxim permès són 50 caràcters',

                'nom.required' => 'El camp nom és obligatori',

                'nom.regex' => "Només s'acepten lletres",

                'nom.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',

                'nom.max' => 'El màxim permès són 150 caràcters',

                'cognom.required' => 'El camp cognoms és obligatori',

                'cognom.regex' => "Només s'acepten lletres",

                'cognom.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',
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                'cognom.max' => 'El màxim permès són 50 caràcters',

                'data_naix.required' => 'El camp data de naixament és obligatori',

                'data_naix.date' => 'Format incorrecte (exemple: 1989-05-30)',

                'data_naix.date_format' => 'Format incorrecte (exemple: 1989-05-30)',

                'email.required' => 'El camp email és obligatori',

                'email.email' => "El format de l'email és incorrecte",

                'email.unique' => "L'email ja està registrat",

                'email.between' => "L'email ha de contenir entre 3 i 80 caràcters",

                'poblacio.required' => 'El camp població és obligatori',

                'poblacio.regex' => "Només s'acepten lletres",

                'poblacio.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',

                'poblacio.max' => 'El màxim permès són 150 caràcters',

                'adreca.required' => 'El adreça població és obligatori',

                'adreca.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',

                'adreca.max' => 'El màxim permès són 200 caràcters',

                'telefon.regex' => "Només s'acepten números",

                'telefon.min' => 'El mínim permès són 5 caràcters',

                'telefon.max' => 'El màxim permès són 15 caràcters',

                'password.required' => 'El camp contrasenya és obligatori',

                'password.regex' => 'El camp contrasenya només accepta lletres i números',

                'password.min' => 'El mínim permès són 8 caràcters',

                'password.max' => 'El màxim permés són 16 caràcters',

                

                'repetir_password.required' => 'El camp repetir contrasenya és obligatori',

                'repetir_password.same' => 'Les contrasenyes no coincideixen',

                

                'terminos.required' => "És obligatori acceptar la política de privacitat",

            );

    

    $validator = Validator::make(Input::All(), $rules, $messages);

    

    if ($validator->passes())

    {

        $user = input::get('user');
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        $nom = input::get('nom');

        $cognom = input::get('cognom');

        $data_naix = date("Y-m-d", strtotime(Input::get('data_naix'))); 

        $email = input::get('email');

        $adreca = input::get('adreca');

        $poblacio = input::get('poblacio');

        $telefon = input::get('telefon');

        $password = Hash::make(input::get('password'));

        

        $conn = DB::connection('mysql');

        $sql = "INSERT INTO users(user, nom, cognom, data_naix, email, adreca, poblacio, telefon, password, 

active) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";

        $conn->insert($sql, array($user, $nom, $cognom, $data_naix, $email, $adreca, $poblacio, $telefon, 

$password, 1));

         $message = "<div class='alert alert-success'>Nou Usuari afegit correctament</div>";

    

          return Redirect::route('admin-usuaris')->with("message", $message);

    }

    else

    {

        return Redirect::back()->withInput()->withErrors($validator);  

    }

}));

Route::get('/admin/usuaris/modificar/{id}', 'UsuariController@modificar', function(){});

Route::any('/admin/usuaris/modificar/{id}', array('as' => 'modificar-usuari', 'uses' => 

'UsuariController@modificar'))->before("auth_admin");

Route::post('/admin/usuaris/modificar/{id}', array('before' => 'csrf', function(){

    

          $rules = array

            (

            'user' => 'required|regex:/^[a-z0-9]+$/i|min:3|max:50',

            'nom' => 'required|regex:/^[a-záéóóúàèìòùäëïöüñ\s]+$/i|min:3|max:150',

            'cognom' => 'required|regex:/^[a-záéóóúàèìòùäëïöüñ\s]+$/i|min:3|max:150',

            'data_naix' => 'required|date_format:"Y-m-d"|before:"now +1 day"',

            'email' => 'required|email|between:3,80',

            'adreca' => 'required|min:3|max:250',

68 / 87



Disseny d'una aplicació web administrable pel producte: El Puntxes– Grau en multimèdia – Sílvia Pratsobrerroca

            'poblacio' => 'required|regex:/^[a-záéóóúàèìòùäëïöüñ\s]+$/i|min:3|max:150',

            'telefon' => 'regex:/[0-9 -()+]+$/|min:9|max:9',

            );

    

          $messages = array

            (

                'user.required' => "El camp nom d'usuari és obligatori",

                'user.regex' => "Només s'acepten lletres i números. No es permeten caràcters especials",

                'user.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',

                'user.max' => 'El màxim permès són 50 caràcters',

                'nom.required' => 'El camp nom és obligatori',

                'nom.regex' => "Només s'acepten lletres",

                'nom.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',

                'nom.max' => 'El màxim permès són 150 caràcters',

                'cognom.required' => 'El camp cognoms és obligatori',

                'cognom.regex' => "Només s'acepten lletres",

                'cognom.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',

                'cognom.max' => 'El màxim permès són 50 caràcters',

                'data_naix.required' => 'El camp data de naixament és obligatori',

                'data_naix.date' => 'Format incorrecte (exemple: 1989-05-30)',

                'data_naix.date_format' => 'Format incorrecte (exemple: 1989-05-30)',

                'email.required' => 'El camp email és obligatori',

                'email.email' => "El format de l'email és incorrecte",

                'email.between' => "L'email ha de contenir entre 3 i 80 caràcters",

                'poblacio.required' => 'El camp població és obligatori',

                'poblacio.regex' => "Només s'acepten lletres",

                'poblacio.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',

                'poblacio.max' => 'El màxim permès són 150 caràcters',

                'adreca.required' => 'El adreça població és obligatori',

                'adreca.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',

                'adreca.max' => 'El màxim permès són 200 caràcters',

                'telefon.regex' => "Només s'acepten números",

                'telefon.min' => 'El mínim permès són 5 caràcters',

69 / 87



Disseny d'una aplicació web administrable pel producte: El Puntxes– Grau en multimèdia – Sílvia Pratsobrerroca

                'telefon.max' => 'El màxim permès són 15 caràcters',

            );

            $validator = Validator::make(Input::All(), $rules, $messages);

    if ($validator->passes())

    {

        $id_user = Auth::admin()->get()->id;

        

        if(!empty($id_user))

        {

            $id = input::get('id');

            $user = input::get('user');

            $nom = input::get('nom');

            $cognom = input::get('cognom');

            $data_naix = date("Y/m/d", strtotime(Input::get('data_naix'))); 

            $email = input::get('email');

            $adreca = input::get('adreca');

            $poblacio = input::get('poblacio');

            $telefon = input::get('telefon');

            $active = input::get('active');

            

            /* Establecemos la conexion a la DB */

            $conn = DB::connection("mysql");

          

            $sql = "UPDATE users SET user='$user', nom='$nom', cognom='$cognom', data_naix='$data_naix', 

email='$email', adreca='$adreca', poblacio='$poblacio', telefon='$telefon', active='$active' WHERE id='$id'";

            $conn->update($sql);   

            

            

            $message = "<div class='alert alert-success'>Usuari modificat correctament</div>";

            return Redirect::route("admin-usuaris")->with('message', $message); 

        }

    }

    else

    {

        return Redirect::back()->withInput()->withErrors($validator);  

    }

  

}));
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Route::get('/admin/usuaris/eliminar{id}', 'UsuariController@eliminar', function(){});

Route::any('/admin/usuaris/eliminar{id}', array('as' => 'eliminar-usuari', 'uses' => 

'UsuariController@eliminar'))->before("auth_admin");

Route::post('/admin/usuaris/eliminar{id}', array('before' => 'csrf', function(){

    

    $id_admin = Auth::admin()->get()->id;

    

    if (!empty($id_admin))

    {

        $id = Input::get('id');

        

        $conn = DB::connection('mysql');

        $sql = "DELETE FROM users WHERE id=?";

        $conn->delete($sql, array($id));

        

        $message = "<div class='alert alert-success'>Enhorabona usuari eliminat correctament</div>";

        return Redirect::route("admin-usuaris")->with('message', $message);

    }

    else

    {

        $message = "<div class='alert alert-danger'>Hi ha hagut un error i no s'ha pogut eliminar l'usuari 

correctament</div>";

        return Redirect::route("admin-usuaris")->with('message', $message);

    }

}));

//////////* AFEGIR, MODIFICAR I ELIMINAR ADMINISTRADORS */////////

Route::get ('/admin/administrador/afegir', 'Usuaricontroller@afegir', function(){

    return View::make('AdministradorController.afegir');

});

Route::get('/admin/administrador/afegir',array('as'=>'afegir-

administrador','uses'=>'AdministradorController@afegir'))->before("auth_admin");

Route::post('/admin/administrador/afegir', array('before' => 'csrf', function(){

      $rules = array

            (

            'admin' => 'required|regex:/^[a-z0-9]+$/i|min:3|max:50',
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            'email' => 'required|email|unique:users|between:3,80',

            );

    

    $messages = array

            (

                'admin.required' => "El camp nom d'usuari és obligatori",

                'admin.regex' => "Només s'acepten lletres i números. No es permeten caràcters especials",

                'admin.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',

                'admin.max' => 'El màxim permès són 50 caràcters',

                'email.required' => 'El camp email és obligatori',

                'email.email' => "El format de l'email és incorrecte",

                'email.unique' => "L'email ja està registrat",

                'email.between' => "L'email ha de contenir entre 3 i 80 caràcters",

                'password.required' => 'El camp contrasenya és obligatori',

                'password.regex' => 'El camp contrasenya només accepta lletres i números',

                'password.min' => 'El mínim permès són 8 caràcters',

                'password.max' => 'El màxim permés són 16 caràcters',

                

                'repetir_password.required' => 'El camp repetir contrasenya és obligatori',

                'repetir_password.same' => 'Les contrasenyes no coincideixen',

                

            );

    

    $validator = Validator::make(Input::All(), $rules, $messages);

    

    if ($validator->passes())

    {

        $admin = input::get('admin');

        $email = input::get('email');

        $password = Hash::make(input::get('password'));

        

        $conn = DB::connection('mysql');

        $sql = "INSERT INTO admin(admin, email, password, active) VALUES (?, ?, ?, ?)";

        $conn->insert($sql, array($admin, $email, $password, 1));

         $message = "<div class='alert alert-success'>Nou administrador afegit correctament</div>";

    

          return Redirect::route('admin-administrador')->with("message", $message);
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    }

    else

    {

        return Redirect::back()->withInput()->withErrors($validator);  

    }

    

}));

Route::get('/admin/administrador/modificar/{id}', 'AdministradorController@modificar', function(){});

Route::any('/admin/administrador/modificar/{id}', array('as' => 'modificar-administrador', 'uses' => 

'AdministradorController@modificar'))->before("auth_admin");

Route::post('/admin/administrador/modificar/{id}', array('before' => 'csrf', function(){

    

          $rules = array

            (

            'admin' => 'required|regex:/^[a-z0-9]+$/i|min:3|max:50',

            'email' => 'required|email|unique:users|between:3,80',

            );

    

    $messages = array

            (

                'admin.required' => "El camp nom d'usuari és obligatori",

                'admin.regex' => "Només s'acepten lletres i números. No es permeten caràcters especials",

                'admin.min' => 'El mínim permès són 3 caràcters',

                'admin.max' => 'El màxim permès són 50 caràcters',

                'email.required' => 'El camp email és obligatori',

                'email.email' => "El format de l'email és incorrecte",

                'email.unique' => "L'email ja està registrat",

                'email.between' => "L'email ha de contenir entre 3 i 80 caràcters",

            );

            $validator = Validator::make(Input::All(), $rules, $messages);

    if ($validator->passes())

    {

        $id_user = Auth::admin()->get()->id;
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        if(!empty($id_user))

        {

            $id = input::get('id');

            $admin = input::get('admin');

            $email = input::get('email');

            $active = input::get('active');

            

            /* Establecemos la conexion a la DB */

            $conn = DB::connection("mysql");

          

            $sql = "UPDATE admin SET admin='$admin', email='$email', active ='$active' WHERE id='$id'";

            $conn->update($sql);   

            

            

            $message = "<div class='alert alert-success'>Administrador modificat correctament</div>";

            return Redirect::route("admin-administrador")->with('message', $message);

            

        }

    }

    else

    {

        return Redirect::back()->withInput()->withErrors($validator);  

    }

  

}));

Route::get('/admin/administrador/eliminar{id}', 'AdministradorController@eliminar', function(){});

Route::any('/admin/administrador/eliminar{id}', array('as' => 'eliminar-administrador', 'uses' => 

'AdministradorController@eliminar'))->before("auth_admin");

Route::post('/admin/administrador/eliminar{id}', array('before' => 'csrf', function(){

    

    $id_admin = Auth::admin()->get()->id;

    

    if (!empty($id_admin))

    {

        $id = Input::get('id');
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        $conn = DB::connection('mysql');

        $sql = "DELETE FROM admin WHERE id=?";

        $conn->delete($sql, array($id));

        

        $message = "<div class='alert alert-success'>Enhorabona administrador eliminat correctament</div>";

        return Redirect::route("admin-administrador")->with('message', $message);

    }

    else

    {

        $message = "<div class='alert alert-danger'>Hi ha hagut un error i no s'ha pogut eliminar l'administrador

correctament</div>";

        return Redirect::route("admin-administrador")->with('message', $message);

    }

}));

//////////* AFEGIR, MODIFICAR I ELIMINAR NOTÍCIES */////////

Route::get ('/admin/blog/afegir', 'BlogController@afegir', function(){

    return View::make('BlogController.afegir');

});

Route::get('/admin/blog/afegir',array('as'=>'afegir-blog','uses'=>'BlogController@afegir'))-

>before("auth_admin");

Route::post('/admin/blog/afegir', array('before' => 'csrf', function(){

     

        $titol = input::get('titol');

        $descripcio = htmlspecialchars(Input::get('descripcio'));

        $imatge = $_FILES['imatge'];

        $imatgetitle = input::get('imatgetitle');

        $imatgealt = input::get('imatgealt');

        $video = input::get('video');

        $link1 = input::get('link1');

        $nomlink1 = input::get('nomlink1');

        $altlink1 = input::get('altlink1');

        $titlelink1 = input::get('titlelink1');

        $categoria = input::get('categoria');

        $visible = input::get('visible');

       

        $ruta_imagen = "directori/imatges/";
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        $imagen = rand(1000, 9999)."-".$imatge["name"];

            

        move_uploaded_file($imatge["tmp_name"], $ruta_imagen.$imagen);

        $conn = DB::connection('mysql');

        $sql = "INSERT INTO noticies (titol, descripcio, imatge, imatgetitle, imatgealt, video, link1, nomlink1, 

altlink1, titlelink1, categoria, visible) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";

        $conn->insert($sql, array($titol, $descripcio, $ruta_imagen.$imagen, $imatgetitle, $imatgealt, $video, 

$link1, $nomlink1, $altlink1, $titlelink1, $categoria, $visible));

         $message = "<div class='alert alert-success'>Nova notícia afegida correctament</div>";

    

          return Redirect::route('admin-blog')->with("message", $message);

    

}));

Route::get('/admin/blog/modificar/{id}', 'BlogController@modificar', function(){});

Route::any('/admin/blog/modificar/{id}', array('as' => 'modificar-blog', 'uses' => 'BlogController@modificar'))-

>before("auth_admin");

Route::post('/admin/blog/modificar/{id}', array('before' => 'csrf', function(){

            $id = input::get('id');

            $titol = input::get('titol');

            $descripcio = htmlspecialchars(Input::get('descripcio'));

            $imatge = $_FILES['imatge'];

            $imatgealt = input::get('imatgealt');

            $imatgetitle = input::get('imatgetitle');

            $video = input::get('video');

            $link1 = input::get('link1');

            $nomlink1 = input::get('nomlink1');

            $titlelink1 = input::get('titlelink1');

            $altlink1 = input::get('altlink1');

            $categoria = input::get('categoria');

            $visible = input::get('visible');

            $conn = DB::connection("mysql");

            if ($imatge["size"] > 0)

            {

            $ruta_imagen = "directori/imatges/";
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            $imagen = rand(1000, 9999)."-".$imatge["name"];

            move_uploaded_file($imatge["tmp_name"], $ruta_imagen.$imagen);

            

            $sql = "SELECT imatge FROM noticies WHERE id=?";

            $anterior_imagen = $conn->select($sql, array($id));

            $anterior_imagen = $anterior_imagen[0]->imatge;

                if (is_file($anterior_imagen))

                {

                    unlink($anterior_imagen);

                }

            }

            if ($imatge["size"] > 0)

            {

            $sql = "UPDATE noticies SET titol='$titol', descripcio='$descripcio', imatge='".$ruta_imagen.

$imagen."', video='$video', link1='$link1', nomlink1 ='$nomlink1', altlink1 ='$altlink1', titlelink1 ='$titlelink1', 

categoria = '$categoria', visible ='$visible' WHERE id=?";

            $conn->update($sql, array($id));

            }

            else 

            {

            $sql = "UPDATE noticies SET titol='$titol', descripcio ='$descripcio', video='$video', link1='$link1', 

nomlink1 ='$nomlink1', altlink1 ='$altlink1', titlelink1 ='$titlelink1', categoria ='$categoria', visible ='$visible' 

WHERE id='$id'";

            $conn->update($sql);   

            }

            

            $message = "<div class='alert alert-success'>Notícia modificada correctament</div>";

            return Redirect::route("admin-blog")->with('message', $message);

}));

Route::get('/admin/blog/eliminar{id}', 'BlogController@eliminar', function(){});

Route::any('/admin/blog/eliminar{id}', array('as' => 'eliminar-blog', 'uses' => 'BlogController@eliminar'))-

>before("auth_admin");

Route::post('/admin/blog/eliminar{id}', array('before' => 'csrf', function(){

    

    $id_admin = Auth::admin()->get()->id;
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    if (!empty($id_admin))

    {

        $id = Input::get('id');

        

        $conn = DB::connection('mysql');

        $sql = "DELETE FROM noticies WHERE id=?";

        $conn->delete($sql, array($id));

        

        $message = "<div class='alert alert-success'>Enhorabona notícia eliminada correctament</div>";

        return Redirect::route("admin-blog")->with('message', $message);

    }

    else

    {

        $message = "<div class='alert alert-danger'>Hi ha hagut un error i no s'ha pogut eliminar la notícia 

correctament</div>";

        return Redirect::route("admin-blog")->with('message', $message);

    }

}));

//////////* MODIFICAR INFORMACIÓ CONTACTE */////////

Route::get('/admin/contacte/modificar/{id}', 'ContacteController@modificar', function(){});

Route::any('/admin/contacte/modificar/{id}', array('as' => 'modificar-contacte', 'uses' => 

'ContacteController@modificar'))->before("auth_admin");

Route::post('/admin/contacte/modificar/{id}', array('before' => 'csrf', function(){

    

            $id = input::get('id');

            $adreca = input::get('adreca');

            $map = input::get('map');

          

            $conn = DB::connection("mysql");

          

            $sql = "UPDATE contacte SET adreca='$adreca', map='$map'";

            $conn->update($sql);   

            

            

            $message = "<div class='alert alert-success'>Adreça modificada correctament</div>";

            return Redirect::route("admin-contacte")->with('message', $message);

  

}));
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//////////* AFEGIR, MODIFICAR I ELIMINAR PRODUCTES */////////

Route::get ('/admin/botiga/afegir', 'BotigaController@afegir', function(){

    return View::make('BotigaController.afegir');

});

Route::get('/admin/botiga/afegir',array('as'=>'afegir-botiga','uses'=>'BotigaController@afegir'))-

>before("auth_admin");

Route::post('/admin/botiga/afegir', array('before' => 'csrf', function(){

     

        $id = input::get('id');     

        $producte = input::get('producte');

        $des_curta = input::get('des_curta');

        $des_llarga = input::get('des_llarga');

        $preu = input::get('preu');

        $imatge = input::file('imatge');

        $imatgealt = input::get('imatgealt');       

        $ruta_imagen = "directori/imatges/";

        $imagen = rand(1000, 9999)."-".$imatge["name"];

            

        move_uploaded_file($imatge["tmp_name"], $ruta_imagen.$imagen);

        

        $conn = DB::connection('mysql');

        $sql = "INSERT INTO botiga (producte, des_curta, des_llarga, preu, imatge, imatgealt) VALUES 

(?, ?, ?, ?, ?, ?)";

        $conn->insert($sql, array($producte, $des_curta, $des_llarga, $preu, $ruta_imagen.$imagen, 

$imatgealt));

         $message = "<div class='alert alert-success'>Nou producte afegit correctament</div>";

    

          return Redirect::route('admin-botiga')->with("message", $message);

    

}));

Route::get('/admin/botiga/modificar/{id}', 'BotigaController@modificar', function(){});

Route::any('/admin/botiga/modificar/{id}', array('as' => 'modificar-botiga', 'uses' => 

'BotigaController@modificar'))->before("auth_admin");
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Route::post('/admin/botiga/modificar/{id}', array('before' => 'csrf', function(){

    

            $id = input::get('id');

            $producte = input::get('producte');

            $des_curta = input::get('des_curta');

            $des_llarga = input::get('des_llarga');

            $preu = input::get('preu');

            $imatge = $_FILES['imatge'];

            $imatgealt = input::get('imatgealt');

            $imatgetitle = input::get('imatgetitle');

            $conn = DB::connection("mysql");

            

            if ($imatge["size"] > 0)

            {

            $ruta_imagen = "directori/imatges/";

            $imagen = rand(1000, 9999)."-".$imatge["name"];

            move_uploaded_file($imatge["tmp_name"], $ruta_imagen.$imagen);

            

            $sql = "SELECT imatge FROM botiga WHERE id=?";

            $anterior_imagen = $conn->select($sql, array($id));

            $anterior_imagen = $anterior_imagen[0]->imatge;

                if (is_file($anterior_imagen))

                {

                    unlink($anterior_imagen);

                }

            }

             if ($imatge["size"] > 0)

            {

            $sql = "UPDATE botiga SET producte='$producte', des_curta ='$des_curta', 

des_llarga='$des_llarga', preu='$preu', imatgealt='$imatgealt', imatgetitle ='$imatgetitle', imatge='".

$ruta_imagen.$imagen."'  WHERE id=?";

            $conn->update($sql, array($id));

            }

            else /* De lo contrario sólo actualizamos titulo, descripcion y href */

            {

            $sql = "UPDATE botiga SET producte='$producte', des_curta ='$des_curta', 

des_llarga='$des_llarga', preu='$preu', imatgealt='$imatgealt', imatgetitle ='$imatgetitle' WHERE id='$id'";

            $conn->update($sql);   
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            }

            

            $message = "<div class='alert alert-success'>Producte afegit correctament</div>";

            return Redirect::route("admin-botiga")->with('message', $message);

}));

Route::get('/admin/botiga/eliminar{id}', 'BotigaController@eliminar', function(){});

Route::any('/admin/botiga/eliminar{id}', array('as' => 'eliminar-botiga', 'uses' => 'BotigaController@eliminar'))-

>before("auth_admin");

Route::post('/admin/botiga/eliminar{id}', array('before' => 'csrf', function(){

    

    $id_admin = Auth::admin()->get()->id;

    

    if (!empty($id_admin))

    {

        $id = Input::get('id');

        

        $conn = DB::connection('mysql');

        $sql = "DELETE FROM botiga WHERE id=?";

        $conn->delete($sql, array($id));

        

        $message = "<div class='alert alert-success'>Enhorabona producte eliminat correctament</div>";

        return Redirect::route("admin-botiga")->with('message', $message);

    }

    else

    {

        $message = "<div class='alert alert-danger'>Hi ha hagut un error i no s'ha pogut eliminar el nivell 

correctament</div>";

        return Redirect::route("admin-botiga")->with('message', $message);

    }

}));

////////* AFEGIR, MODIFICAR I ELIMINAR NIVELLS DE JOC */////////

Route::get ('/admin/jugar/afegir', 'JugarController@afegir', function(){

    return View::make('JugarController.afegir');

});
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Route::get('/admin/jugar/afegir',array('as'=>'afegir-jugar','uses'=>'JugarController@afegir'))-

>before("auth_admin");

Route::post('/admin/jugar/afegir', array('before' => 'csrf', function(){

     

        $id = input::get('id');

        $nivell = input::get('nivell');

        $des_curta = input::get('des_curta');

        $des_llarga = input::get('des_llarga');

        $imatge = input::file('imatge');

        $imatgealt = input::get('imatgealt');

        

        $video = input::get('video');   

        $ruta_imagen = "directori/imatges/";

        $imagen = rand(1000, 9999)."-".$imatge["name"];

            

        move_uploaded_file($imatge["tmp_name"], $ruta_imagen.$imagen);

        $conn = DB::connection('mysql');

        $sql = "INSERT INTO jugar (nivell, des_curta, des_llarga, imatge, imatgealt, video) VALUES 

(?, ?, ?, ?, ?, ?)";

        $conn->insert($sql, array($nivell, $des_curta, $des_llarga, $ruta_imagen.$imagen, $imatgealt, $video));

         $message = "<div class='alert alert-success'>Nou nivell afegit correctament</div>";

    

          return Redirect::route('admin-jugar')->with("message", $message);

    

}));

Route::get('/admin/jugar/modificar/{id}', 'JugarController@modificar', function(){});

Route::any('/admin/jugar/modificar/{id}', array('as' => 'modificar-jugar', 'uses' => 

'JugarController@modificar'))->before("auth_admin");

Route::post('/admin/jugar/modificar/{id}', array('before' => 'csrf', function(){

    

            $id = input::get('id');

            $nivell = input::get('nivell');

            $des_curta = input::get('des_curta');

            $des_llarga = input::get('des_llarga');

            $imatge = $_FILES['imatge'];
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            $imatgealt = input::get('imatgealt');

            $imatgetitle = input::get('imatgetitle');

            $video = input::get('video');   

            $conn = DB::connection("mysql");

            

            if ($imatge["size"] > 0)

            {

            $ruta_imagen = "directori/imatges/";

            $imagen = rand(1000, 9999)."-".$imatge["name"];

            move_uploaded_file($imatge["tmp_name"], $ruta_imagen.$imagen);

            

            $sql = "SELECT imatge FROM jugar WHERE id=?";

            $anterior_imagen = $conn->select($sql, array($id));

            $anterior_imagen = $anterior_imagen[0]->imatge;

                if (is_file($anterior_imagen))

                {

                    unlink($anterior_imagen);

                }

            }

             if ($imatge["size"] > 0)

            {

            $sql = "UPDATE jugar SET nivell='$nivell', des_curta ='$des_curta', des_llarga='$des_llarga', 

imatgealt='$imatgealt', imatgetitle ='$imatgetitle', imatge='".$ruta_imagen.$imagen."', video ='$video'  

WHERE id=?";

            $conn->update($sql, array($id));

            }

            else /* De lo contrario sólo actualizamos titulo, descripcion y href */

            {

            $sql = "UPDATE jugar SET nivell='$nivell', des_curta ='$des_curta', des_llarga='$des_llarga', 

imatgealt='$imatgealt', imatgetitle ='$imatgetitle', video ='$video' WHERE id='$id'";

            $conn->update($sql);   

            }

            

            $message = "<div class='alert alert-success'>Nivell afegit correctament</div>";

            return Redirect::route("admin-jugar")->with('message', $message);

}));

Route::get('/admin/jugar/eliminar{id}', 'JugarController@eliminar', function(){});
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Route::any('/admin/jugar/eliminar{id}', array('as' => 'eliminar-jugar', 'uses' => 'JugarController@eliminar'))-

>before("auth_admin");

Route::post('/admin/jugar/eliminar{id}', array('before' => 'csrf', function(){

    

    $id_admin = Auth::admin()->get()->id;

    

    if (!empty($id_admin))

    {

        $id = Input::get('id');

        

        $conn = DB::connection('mysql');

        $sql = "DELETE FROM jugar WHERE id=?";

        $conn->delete($sql, array($id));

        

        $message = "<div class='alert alert-success'>Enhorabona nivell eliminat correctament</div>";

        return Redirect::route("admin-jugar")->with('message', $message);

    }

    else

    {

        $message = "<div class='alert alert-danger'>Hi ha hagut un error i no s'ha pogut eliminar el nivell 

correctament</div>";

        return Redirect::route("admin-jugar")->with('message', $message);

    }}));
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Annex 6. Llibre d’estil

 Logotips i anagrames.

 Paleta de colors.

 Paleta tipogràfica i mida de fonts.

La font que s'utilitza en la web és la Raleway que podem trobar dins la llibreria 

https://www.google.com/fonts i utilitzar de manera gratuïta. 

• Els títols s'utilitza aquesta font en una mida de 36px

• Els subtítols s'utiltiza la mateixa font en una mida de 18px

• Els paràgrafs s'utilitza la tipografia Raleway amb una mida de 14px.

 Fons, icones i altres elements gràfics.

Les icones utilitzades són referents a les xarxes socials i tenen l'estil següent:
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 Banners, botons i altres elements de promoció.

Els botons i altres elements de promoció s'utilitza una font Raleway amb una mida petita i una lletra 

de color blanc. El fons d'aquests és del verd #28ad62 i amb les cantonades són arrodonides tal i 

com podem veure a continuació:

86 / 87



Disseny d'una aplicació web administrable pel producte: El Puntxes– Grau en multimèdia – Sílvia Pratsobrerroca

Annex 9. Bibliografia

Enllaços webs visitats:

• http://laravel.com

• https://www.youtube.com/watch?v=C6z0iTC9uU8

• http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador

• http://www.innovationfactoryinstitute.com/blog/que-es-el-design-thinking/

• http://www.elpontdefusta.cat/lamines.html

• http://productesdelaterra.cat/111-joguines-en-catala

• http://getbootstrap.com/

• http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/

• http://duilio.me/aprende-laravel-en-cristalab-tutoriales-ordenados/
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