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Abstract

El projecte té com a objectiu la creació d'un lloc web interactiu sobre sondes espacials llençats a

l'espai  exterior,  fora  de  l'òrbita  terrestre,  on  estiguin  en  la  seva  totalitat,  mostrant  les  seves

característiques principals com data de llançament, tipus de sonda i dates més importants que ha

assolit la sonda, com planetes i altres cóssos del Sistema Solar que ha visitat. A més, inclourà un

dibuix interactiu on mostrar el nom de les seves parts en passar per sobre el ratolí.

Com  funcionalitat  afegida  opcional  a  incloure,  s'estudiarà  la  incorporació  d'un  petit  mapa del

Sistema Solar on mostrar la situació actual de la sonda seleccionada si el volum de càrrega del

projecte ho permet.

Per a l'elaboració del lloc web s'utilitzaran diversos llenguatges, com PHP,  AJAX,  HTML5 i una

base de dades en MySQL, treballant amb el framework CodeIgniter per a l'elaboració de la part

en  PHP.  El  lloc  web  constarà  només d'una pàgina,  l'inicial,  que rep el  visitant  i  li  mostra  un

missatge de benvinguda amb un  textbox per tal de desplegar la llista de sondes de la base de

dades. Una vegada que l'usuari desplega i selecciona una de les sondes, la pàgina canviarà el

contingut mitjançant AJAX i mostrarà la informació referent a la sonda.

Paraules clau: Model, Pauta, Memòria, Treball de Fi de Grau, LibreOffice, Multimèdia, aplicació

interactiva.
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Abstract (english version)

The project aims to create an interactive website on spacecraft thrown into outer space beyond

Earth's orbit, where they are all listed, showing its main features as launch date, type of probe and

most important dates that reached the spacecraft, such as planets and other solar system bodies

that have visited. In addition, include an interactive picture display the name of their parties to

spend on mouse. 

As added functionality to include optional, I'll study the incorporation of a small map of the solar

system  where  show the  current  status  of  the  p  spacecraft  selected,  depending  of  workload.

For  the  preparation  of  the  site  I'll  use  different  languages,  such  as  PHP,  AJAX,  HTML5 and

database  MySQL,  working  with  CodeIgniter  framework  for  the  development  of  the  PHP.  The

website consists in one page only, that greets visitors and shows a message of welcome you with

a text-box to display a list of spacecraft of database. Once the user selects and displays one of the

spacecraft, change the page content using AJAX and displays the information on the probe. 

Keywords: Model Guideline, Memory, Final Grau, LibreOffice, multimedia, interactive application. 
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Agraïments, Notacions i Convencions

Portada: Arial, mida 24, color blau RGB (11,56,97)

Seccions d'índex: Arial, mida 16, color blau RGB (11,56,97)

Títols de capítol: Arial, mida 20, color blau RGB (11,56,97)

Encapçalament 2: Arial, mida 13, color blau RGB (11,56,97)

Cós del text: Arial, mida 11, color negre RGB (0,0,0)

Notacions a peu de pàgina: Arial, mida 9, color negre RGB (0,0,0)
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1. Introducció/Prefaci

L'elecció de la temàtica del projecte ha sigut llarga i dificultosa, ja que tenia altres opcions amb

temes diferents també molt atractius, però finalment, el meu interès des de petit per l'astronomia,

gràcies a publicacions com  Muy Interesante*, i l'augment de l'interès que desperten les sondes

espacials en els mitjans de comunicació avui dia, ha fet que triés aquesta temàtica.

Per començar, no existeix un registre clar i didàctic al web on consultar informació referent a totes

les  sondes  llençades,  o  almenys,  que  aquest  registre  sigui  il·lustratiu,  fora  dels  directoris

d'informació  sobre  astronomia.  D'altra  banda,  tot  i  que existeixen  diferents  blogs  i  webs  dels

organismes astronòmics internacionals, aquest no aglutinen l'esmentada informació de manera

conjunta i  associada,  sinó que existeixen notícies aïllades de les diferents sondes de manera

discontinuada a mesura que aquesta es va succeint.

És per això que crec que aquest projecte té un objectiu pioner que no existeix en l'actualitat, i que

a més, ajudarà a il·lustrar els descobriments i fites de les sondes en la curta història de l'exploració

espacial.  També  l'elaboració  del  projecte  em  permetrà  seguir  les  fites  astronòmiques

aconseguides fins avui dia amb una perspectiva que sempre m'hauria agradat observar; amb totes

les fites que cada sonda ha aconseguit en el seu recorregut.

Per  últim,  i  no  menys  important,  les  característiques  i  temàtica  del  projecte  la  fan  ideal  per

incorporar-lo  a  la  seva  finalització  en  un  proper  portafolis,  ja  que  són  un  exemple  de  les

ensenyances rebudes durant el grau en la programació multimèdia i condensades en un treball de

mostra.

* Referència bibliogràfica
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2. Descripció/Definició/Hipòtesi

El  present  projecte  té  com  a  objectiu  la  creació  d'un  lloc  web  interactiu  on  mostrar  les

característiques  de  les  sondes  espacials  que  han  sigut  llençades  al  llarg  de  la  història.  El

funcionament  del  web  estarà  basat  en  una  pàgina  en  PHP,  codificada  amb  el  framework

CodeIgniter, que inclourà un llistat desplegable sobre les sondes en un textbox en el moment que

l'usuari  faci  clic  sobre  aquest.  En aquest  moment,  i  mitjançant  AJAX,  una  part  de  la  pàgina

s'actualitzarà amb la informació referent sobre la sonda seleccionada i que procedirà d'una base

de dades en MySQL. A més de la informació, també es mostrarà una imatge de la sonda que serà

interactiva per a l'usuari mitjançant el ratolí, ja que mostrarà una etiqueta amb el nom de la part

assenyalada mitjançant HTML5 i desenvolupada amb el programa Adobe Edge Animation.

Per a l'assoliment  del projecte, es dividirà el treball a realitzar en 5 parts:
 

 Modelació i creació de la base de dades en MySQL. Posteriorment s'insereix unes dades

de mostra per poder provar la base de dades durant la producció.

 Una segona part d'aprenentatge sobre el framework CodeIgniter i la seva adequació amb

una instal·lació en local del programari WAMP.

 Implementació  de  les  funcions  AJAX al  codi  de  l'aplicació,  codificats  en  PHP i  amb

CodeIgniter per tal que l'actualització d'aquesta sigui asíncrona.

 Una  quarta  part  on  s'afegirà  la  funcionalitat  del  dibuix  interactiu  mitjançant  HTML5  i

maquetació  de  l'aplicació  en  el  format  definitiu.  Per  a  això,  es  crearan  els  dibuixos

mitjançant  Adobe  Illustrator  CS6 i  s'implementarà  interactivitat  amb  Adobe  Edge

Animate CC.

 Una darrera part  per incloure la introducció de les dades referents a les sondes i dels

dibuixos definitius.

L'aplicació enviarà, mitjançant el mètode POST de AJAX, el nom de la sonda triada al  textbox i

consultarà les fites d'aquesta segons el model de la base de dades. Les dades s'inseriran a un div

de la pàgina de manera asíncrona, de tal manera que no caldrà actualitzar tota la pàgina. 

El  dibuix  interactiu,  per  la  seva  part,  serà  realitzat  amb el  programa Adobe  Edge  Animation,

dedicat per animacions en HTML5, i inclourà etiquetes amb el nom i una petita explicació de cada

part a més de donar interacció en les parts del dibuix per tal que l'usuari pugui controlar bé la

navegació entre elles. Aquesta interacció es basarà en ressaltar la part activa del plànol de la

sonda. 
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3. Objectius

3.1 Principals

 Planificació i estudi dels diferents llenguatges i  frameworks a emprar durant el projecte.

Inclou tant la tria de cada llenguatge segons els característiques del projecte com l'estudi

necessari d'aquest per tal d'assolir els objectius.

 Realització del projecte respectant els requeriments tècnics inicials i el temps d'entrega. Un

altre objectiu bàsic es assolir tots els requeriments inicials acordats al començament del

projecte així com complir amb el calendari aprovat a la PAC1.

 Documentar el procés de planificació, realització i feedback posterior en la memòria del

projecte. Per tal de tindre un document exhaustiu de la creació del projecte, es produeix

una memòria que conté tots els passos elaborats des del començament del projecte i on

s'inclou els processos de planificació, realització i feedback de la producció del projecte.

 Posar en pràctica i reflectir en el projecte diversos llenguatges i tecnologies utilitzats durant

el  grau. El projecte serà un compendi de tecnologies, llenguatges i  mètodes de treball

apresos durant el grau, a més de l'estudi de noves solucions i llenguatges no utilitzats

encara.

3.2 Secundaris 

 Valorar  la  incorporació  de  funcionalitats  extres  si  el  volum  de  treball  ho  permet.  Els

requeriments  bàsics  del  projecte  inclouen unes  funcionalitats  opcionals  que poden ser

incloses si el volum de treball del projecte ho permet. Aquestes funcionalitats s'inclourien a

la entrega final.

 Desenvolupar  la  creativitat  artística  mitjançant  els  dibuixos  de  les  sondes.  Tindre  la

capacitat de desenvolupar els dibuixos de les sondes mitjançant fotografies existents.

 Posar el projecte en producció en un lloc web a la xarxa de manera permanent. Encara

que el projecte es desenvoluparà i serà funcional al sistema local de l'ordinador, es pujarà

la versió definitiva al servidor de la UOC a l'espai reservat mitjançant les dades facilitades

per el consultor.

Treball final de Grau                                                        10                                             José Antonio Guardeño Granados



4. Marc teòric/Escenari

La temàtica astronòmica està cada cop més present a la nostra societat i desperta un interès que

no existia des de la cursa espacial que va protagonitzar la guerra freda i va portar a la conquesta

de  la  Lluna.  D'una  part,  les  noves  tecnologies  en  propulsió  de  cohets  i  miniaturització  de

components electrònics (nanotecnologia) permeten noves possibilitats d'exploració impensables fa

pocs  anys.  Aquestes  noves  capacitats  tecnològiques  han  permès  la  conquesta  fins  i  tot

d'asteroides i cometes, com la aconseguida per la sonda europea Rosetta, que ha requerit de

complexos mecanismes de control i amortiment.

D'altra banda, les necessitats de coneixement de la resta de planetes del nostre Sistema Solar i la

possibilitat  de conquistar  aquests mons per establir  una colònia permanent de astronautes ha

rellançat l'interès per arribar a Mart en els pròxims anys amb tripulació humana.

Tots aquests factor, i d'altres, han fet que l'interès espacial hagi experimentat un augment inèdit,

tal i com mostren la quantitat i qualitat de les notícies sobre noves fites espacials que cada cop

apareixen amb més regularitat als mitjans de comunicació.

El  projecte tindrà com a referents les  dades existents sobre sondes de la  web de  NASA en

Español*, la pàgina de la wikipèdia* sobre sondes espacials, i la web sondas espaciales*. 

       Pàgina NASA en Español

Treball final de Grau                                                        11                                             José Antonio Guardeño Granados



        Pàgina wikipèdia Anexo: Misiones espaciales

        Pàgina Sondes Espaciales
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5. Continguts

El  treball  inclourà  una  representació  de  les  sondes  més  importants  que  han  viatjat  a  l'espai

exterior, es a dir, que han sortir de l'orbita terrestre, i els mostrarà en un llistat per tal d'escollir un i

mostrar-ne els detalls i fites que ha aconseguit aquesta sonda. La dimensió del treball serà només

sola pàgina dinàmica que mostrarà en la part superior un  llistat desplegable amb les sondes que

existeixen a la base de dades, i per un altre costat la part actualitzable de la pàgina que recollirà

les dades d'aquest i el plànol interactiu.

L'estructuració de les dades de la sonda serà lineal,  tant en les dades descriptives que seran

estructurades  verticalment,  com  la  de  les  fites  aconseguides,  que  estarà  ordenada

cronològicament de manera horitzontal. El dibuix de la sonda apareixerà al costat de les dades de

la sonda sempre que la resolució de pantalla del dispositiu ho permeti.

La  tipologia  escollida  tindrà  una  harmonia  amb la  temàtica  escollida  i  els  colors  de  fons  de

l'aplicació,  per tal  de facilitar  la lectura tant  des d'una pantalla d'ordinador com d'un dispositiu

mòbil.

La única pàgina de l'aplicació tindrà una actualització dinàmica i asíncrona de les dades, de tal

manera, que en un primer moment el visitant només veurà el títol i unes breus instruccions per a

utilitzar l'aplicació. Sobre aquestes instruccions apareixerà un llistat desplegable amb les sondes

existents i al costa i haurà un gran requadre on apareixerà la infografia interactiva sobre la sonda i

les seves parts.

Treball final de Grau                                                        13                                             José Antonio Guardeño Granados



6. Metodologia

El  procés  per  realitzar  el  projecte  es  basa  en  diferents  parts  i  en  el  desenvolupament  de

cadascuna d'elles en cascada i retroalimentada, tot i que dintre de cada part existeixen parts que

es poden desenvolupar de manera paral·lela.

6.1 Concepció i definició del projecte en consens amb l'equip de docència de

l'assignatura

Aquesta part inicial del projecte aglutina la concepció per part de l'autor, la seva proposta a l'equip

docent i la consensuació final amb aquests. El final d'aquesta part arriba amb la conformitat de

l'equip docent amb el projecte presentat incloent les variacions sol·licitades.

6.2 Estudi dels requeriments i planificació del projecte 

Una vegada definit el projecte, la següent acció consisteix en l'estudi dels requeriments tècnics i la

planificació d'un calendari rigorós i realista per a la seva realització. Un dels objectius principals

del projecte és el seguiment exhaustiu del calendari del projecte, per el que la seva realització es

bàsica per l'assoliment d'aquest objectiu.

6.3 Estudi dels llenguatges a emprar 

Consisteix en realitzar un estudi o aprenentatge dels llenguatges a emprar, com per exemple el

framework CodeIgnition,  la  suite  Adobe Edge Animate CC o els  estils  Bootstrap per  a  la

representació responsive, així com la consulta dels manuals dels llenguatges ja utilitzats durant el

grau.

6.4 Documentació i realització del projecte 

En aquesta part es realitza el projecte en si mateix i alhora es documenta el procés de creació en

la  memòria  del  projecte.  Finalment,  es  realitza  les  presentacions  visual  i  en  vídeo  així  com

l'autoinforme sobre les competències del grau utilitzades durant el treball.
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7. Arquitectura de l’aplicació/sistema/servei

L'aplicació utilitzarà diversos llenguatges a la seva arquitectura distribuïts de la següent manera:

• Al costat del servidor hi serà el llenguatge de servidor  PHP 5.3.8 per a la creació de la

pàgina i del tractament de les dades i una base de dades MySQL 5.5.16 amb les dades de

les sondes i la seva relació segons la modelació creada.

• Al costat del client s'hi utilitzarà llenguatge JavaScript amb la llibreria  jQuery 1.8 per tal

d'enviar  i  rebre les dades amb capacitat  asíncrona (AJAX),  i  HTML5 i  CSS3 per a la

presentació  de  les  dades  amb  capacitat  interactiva.  Dintre  dels  estils  CSS3,

s'implementarà el  framework Bootstrap 3 per  a  l'adaptació  responsive de  l'aplicació a

qualsevol dispositiu. Per a la representació de l'infografia s'utilitzarà la llibreria Adobe Edge

Commons amb funcionalitats HTML5 ampliades.

Llenguatges de programació a utilitzar

Servidor PHP 5.3.8 MySQL 5.5.16

Client JavaScript (jQuery) 1.8 HTML5 + llibreria 

Adobe Edge 

Commons

CSS3 + 

framework 

Bootstrap 3

Taula 1: Llenguatges a utilitzar a l'aplicació segons el costat de funcionament.
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8. Plataforma de desenvolupament

Per a la creació de l'aplicació s'utilitza l'ordinador principal de casa,  que tot i tindre 7 anys, 

proporciona el rendiment suficient per a treballar amb tot el programari requerit per a crear 

l'aplicació i el seu testeig en el navegador. El programari més exigent utilitzat és el d'Adobe, 

Illustrator CS6 i Egde Animate CC, i es pot fer servir perfectament en aquest ordinador. D'altra 

banda, la utilització de solucions multi-monitors permet més rapidesa a l'hora de crear i provar 

l'aplicació comparat amb un sol monitor.

Hardware:

• Ordinador plataforma LGA 775, processador Intel Xeon X5450, 4 Gb de memòria ram, 
1Tbyte de disc dur, Targeta gràfica AMD 6870.

• Monitor principal de 24 polzades format panoràmic.
• Monitor secundari de 19 polzades format 4:3.

Software:

• Windows 7 Professional X64
• Netbeans IDE 8.0.2
• Wampserver 2.2 (Apache, MySQL, PHP)
• CodeIgniter 3.0
• Google Web Designer
• Microsoft Visio 2013
• Adobe Illustrator CS6
• Adobe Edge Animate CC
• LibreOffice 4.4.5.2
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9. Planificació

A partir  del  calendari  de PACs a  entregar  i  la  divisió  del  treball  establerta  en 5 grans blocs,

s'elabora  la  planificació  del  projecte.  Es  té  especialment  en  compte  la  càrrega  de  treball  a

desenvolupar a cada bloc i  s'adapta al  calendari  de les PACs per tal  que el  repartiment sigui

equitatiu, prioritzant la càrrega a l'inici per poder dedicar temps a possibles bugs o problemes que

puguin sorgir.

PAC1

Activitat Data inici Data final Duració

Concepció I definició del projecte 16/09/15 20/09/15 4

Recerca  de requeriments I planificació 21/09/15 27/09/15 6

Elaboració de la memòria 28/09/15 29/09/15 2

Entrega de la PAC1 29/09/15 29/09/15 1

PAC2

Activitat Data inici Data final Duració

Inici del procés d'aprenentatge sobre 

CodeIgniter

30/09/15 9/10/15 8

Realització de la instal·lació de WAMP 10/10/15 11/10/15 2

Realització del codi PHP amb 

CodeIgniter

12/10/15 23/10/15 10

Revisió I planificació dels objectius si es 

cau

24/10/15 25/10/15 2

Documentació I actualització de la 

memòria

26/10/15 28/10/15 2

Entrega de la PAC2 28/10/15 28/10/15 1

PAC3

Activitat Data inici Data final Duració

Realització de la part AJAX I interactiva 

del projecte

29/10/15 23/11/15 18

Realització del wireframe de l'aplicació 24/11/15 26/11/15 3

Documentació I actualització de la 

memòria

27/11/15 28/11/15 2

Entrega de la PAC3 29/11/15 29/11/15 1
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Lliurament final

Activitat Data inici Data final Duració

Realització de la maquetació definitiva 

sobre el wireframe

02/12/15 09/12/15 6

Finalització del projecte I introducció de 

les dades necessàries I plànols de les 

sondes 

10/12/15 20/12/15 8

Finalització de la memòria 21/12/15 26/12/15 6

Elaborar una presentació pública escrita-

visual

27/12/15 31/12/15 5

Realització presentació en vídeo per a la 

seva defensa

01/01/16 04/01/16 2

Redacció auto-informe de competències 

transversals

05/01/16 07/01/16 3

Publicació del projecte en el repositori 

institucional O2

08/01/16 10/01/16 2

Entrega del lliurament final 11/01/16 11/01/16 1
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Diagrama de Gantt
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10. Procés de treball/desenvolupament

El projecte es desenvoluparà seguint l'ordre d'estructuració del projecte i del calendari. Per a totes

les PACs el procés serà idèntic; una primera presa de contacte amb els materials didàctics per tal

d'entendre  el  codi  o  disseny a  emprar  i  una  posterior  versió  de  prova  abans  de  una  versió

definitiva i funcional. En ser una metodologia de treball en cascada i retroalimentada les parts

posteriors poden afectar a parts prèvies en millorar o optimitzar el codi, per el que el retroaliment

durant el projecte serà constant.

L'ordre de realització comença amb la concepció i el procés de consensuar el projecte amb l'equip

docent. Posteriorment, dintre la primera PAC es recull el calendari del projecte així com l'exposició

del mateix amb les característiques definitives i eines necessàries a utilitzar.  A la tercera part,

s'inclou el desenvolupament propi del projecte, que inclou la segona, tercera i part del lliurament

final. Finalment, la darrera part amb la realització de la documentació extra s'inclou a la PAC final.

Una part  que es desenvolupa durant  tot  el  projecte és la  documentació mitjançant  la  present

memòria del projecte, que necessita tota la duració del semestre per recollir  tant els registres

inicials com els canvis posteriors realitzats.
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11. APIs utilitzades

Per al projecte s'utilitzarà el framework CodeIgniter per a crear el codi PHP natiu que l'elaborarà

el contingut de la pàgina, tant d'aquest llenguatge com de la resta a emprar, com  JavaScript i

SQL.  La versió utilitzada a  CodeIgniter de jQuery  és la versió 1.8.0 i  està allotjada a la web

ajax.googleapis.com. Per a la funcionalitat interactiva de Adobe Edge Animate CC s'utilitza una

versió  de  jQuery 2.1.1  i  una  versió  especifica  de  HTML i JavaScript coneguda  com

EdgeCommons.

Per  a  la  representació  correcta  de l'aplicació  en  qualsevol  dispositiu  s'utilitzarà  el framework

Bootstrap 3, que donarà la capacitat responsive d'adaptar el contingut segons la resolució de la

pantalla d'aquest.
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12. Diagrama base de dades

Diagrama entitat-relació de la base de dades:
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13. Prototips

S'adjunta als annexes corresponents les versions dels  wireframes en baixa i alta resolució. La

pàgina és única i dinàmica en el seu contingut però l'estructuració de la mateixa es manté estable

durant tota interacció de l'usuari. Tot i això, el disseny de l'aplicació té dues estructures, una per a

un estat inicial i sense carregar cap dada, i un altre amb dades i infografies carregades.
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14. Perfils d’usuari

L'aplicació web podrà tindre un públic molt divers però que té en comú un interès per l'astronomia.

Con que l'aplicació només conté unes interaccions possibles, ens trobem que no distingint entre

usuaris experimentats i novells. 

Dintre del públic general ens trobem 3 grans perfils d'usuari que inclouran la majoria dels visitants

del web:

Perfil 1

Edat: 14- 22 anys

Gènere: Masculí  i femení

Nivell d'estudis: Estudiants en actiu

Experiència amb tecnologia: Molt avançada

Interès per l'astronomia: Incipient

Perfil 2

Edat: 23- 55 anys

Gènere: Masculí  i femení

Nivell d'estudis: Estudis Universitaris i Batxillerat

Experiència amb tecnologia: Avançada

Interès per l'astronomia: Molt

Perfil 3

Edat: 55- 70 anys

Gènere: Masculí  i femení

Nivell d'estudis: Bàsics

Experiència amb tecnologia: Escassa

Interès per l'astronomia: Curiositat

A la  finalització  del  projecte,  s'introduiran  les  valoracions  fetes  per  usuaris  que  hagin  provat

l'aplicació de tal manera que es pugui tindre en compte quines són les percepcions reals dels

usuaris del web.

Treball final de Grau                                                        24                                             José Antonio Guardeño Granados



15. Usabilitat/UX

L'aplicació consta d'una sola pàgina però permet dues interaccions al visitant.  Per una banda,

permet triar entre les sondes disponibles de la base de dades mitjançant un textbox desplegable

que actualitzarà la part  estructurada de la pàgina per al contingut amb les dades de la sonda

triada.

A més, permetrà una segona interacció de l'usuari amb el plànol de la sonda mostrant etiquetes

amb el nom de les parts que el visitant va marcant amb el ratolí.

Un dels objectius de l'aplicació es la de reduir al màxim la navegació però el lloc web per tal de

concentrar l'interès en l'exploració de la sonda i de les diferents fites aconseguides per aquesta.

Per això es tria una pàgina només que s'actualitzarà de manera asíncrona per millora l'experiència

d'usuari i fer-la més comprensible per a qualsevol tipus de visitant del web.
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16. Seguretat

Tenim en compte les característiques i l'entorn del projecte, així com els llenguatges que fa servir

per fer funcionar l'aplicació, son de vital importància els aspectes relacionats amb la seguretat del

codi  PHP i  l'accés  a  la  base  de  dades.  S'introduiran  mesures  per  evitar  els  atacs  CSRF

(falsificació de peticions de llocs creuats) al codi PHP.

En no tindre caixes de text per introduir dades, no existirà risc d'atacs  XSS (injecció de codi) al

codi PHP de l'aplicació.
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17. Tests

Abans de donar per acabada l'aplicació, s'haurà de comprovar que el seu funcionament és òptim i

s'ajusta als nivells de qualitat requerit per una aplicació que tindrà un públic molt divers.

Per això, es provarà l'aplicació en diferents navegadors i es comprovarà que la interacció és fàcil i

intuïtiva per a totes les franges d'usuaris possibles. És faran proves reals amb diferents tipus

d'usuaris per tal de veure les seves reaccions i nivells de satisfacció. A més, les proves es faran a

diversos  navegadors  per  provar  la  consistència  de  l'aplicació  en  els  diferents  navegadors

principals existents.

Així també, és provarà els temes de seguretat esmentats en l'apartat anterior i el funcionament de

les mesures per evitar-les.
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18. Versions de l’aplicació/servei

L'aplicació constarà d'una primera versió (alpha)  entregada a la PAC2, on el  funcionament es

limitarà a l'accés a la base de dades i a la mostra dels noms de les sondes. Una posterior versió

(beta) entregada a la PAC3 i constarà de funcionalitat asíncrona en la actualització de les dades

de les  sondes (AJAX)  i  inclusió  de la  interacció  sota  HTML5.  Finalment,  una versió  final  1.0

entregada al lliurament final de PAC amb les sondes més representatives introduïdes i amb el

disseny final implementat.
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19. Bugs

• Detectat un error que mostrava en l'aplicació un missatge «use» de php. Es detecta la línia

del codi causant del problema que no havia iniciat la etiqueta <?php. Solució a la PAC2: Es

corregeix l'error.

• L'aplicació té aplicat el codi  AJAX per començar a provar l'actualització de les dades de

manera asíncrona, però el codi no es funcional de moment. Solució a la PAC2: es troba

l'error al codi AJAX que ocasionava un claústrof fora de lloc.

• L'aplicació no funciona en  localhost amb el navegador  Chrome.  Es possible que l'error

tingui  a veure amb l'arxiu  .htaccess.  Solució a la  PAC3:  Finalment  es corregeix  l'error

editant l'arxiu htaccess i  donant permís d'accés a totes les peticions provinents des de

dintre de l'equip.

• La funcionalitat interactiva a Adobe Edge Animate CC no funciona per a mostrar informació

en el requadre corresponent. Solució a la PAC3: s'utilitza un requadre com a símbol per a

poder accedir a aquest i posar la informació.

• El navegador Chrome no representa correctament el degradat dels estils implementats.

Solució a la PAC final: es corregeix la línia de l'estil i s'adapta al estàndard web amb el

codi:

background-image:  linear-gradient(to bottom, #000203 0%, #000203 50%, #024e74 100%);
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20. Pressupost 

Els costos del projecte estan desglossats de la següent manera:

-   45 hores de disseny i programació de l’aplicació realitzades per una mateixa persona (autor

del projecte). 18 €/hora. 810€ total.

       -   Hosting il·limitat amb base de dades MySQL a hostinet.com, 32,64€ any. Registrament d’un

domini .com 8,95€

       -   Amortització de llicències Windows i software Microsoft Visio necessaris per la creació del

projecte, 25€.

       -   Campanya de publicitat durant dos mesos a Google Adwords, 230€.

Total de pressupost abans de IVA, 1.106,59€.

Total de pressupost final,  1.339€

Treball final de Grau                                                        30                                             José Antonio Guardeño Granados



21. Anàlisi de mercat

El projecte té com a viabilitat l’amortització del cost de creació mitjançant la venda de espai per a

publicitat al web una vegada aquest estigui en producció en el servidor definitiu. L’amortització del

cost total del projecte es podria complir en uns 3 o 4 anys a un ritme de 1000 visites al dia, segons

la plataforma de venda de publicitat  Google Adsense. Aquestes 1000 visites diàries podrien ser

relativament viables d’aconseguir si el contingut del projecte està completat i té un funcionament

òptim per al visitant. Davant del creixent interès per l’astronomia i les previsions que les notícies

sobre la colonització de Mart en els pròxims anys augmentin encara més aquest interès, és molt

adient preparar l'aplicació per augmentar les possibles visites.  Per això,  l’aplicació s’hauria de

traduir posteriorment als principals idiomes a la xarxa, com l’anglès, espanyol,  xinés, francès i

portuguès.

Paral·lelament a la venda de publicitat, es podria acurtar el termini d’amortització de l'aplicació

incorporant la possibilitat d’acceptar donacions dels visitants a través de plataformes monetàries

internacionals com Paypal. 
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22. Màrqueting i Vendes

Per tal  d'aconseguir maximitzar les visites a l'aplicació s'ha d'engegar una campanya de publicitat

online una vegada el projecte estigui finalitzat, en producció i amb un nivel de contingut suficient

per ser donat a conèixer. Aquesta campanya consistiria en la contractació durant el dos primers

mesos d'una campanya mensual de Google Adwords amb el pla bàsic de 100 € , i que projectarien

el lloc web juntament amb la campanya d'enllaços als directoris de temàtica astronòmica i pàgines

relacionades.

És adient també iniciar una campanya de divulgació de l'aplicació als fòrums més coneguts de

temàtica astronòmica, com també a les plataformes de divulgació de coneixement i educació per a

estudiants, per tal d'arribar al màxim nombre d'usuaris potencials per a l'aplicació.
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Annex 1. Lliurables del projecte

1-  Arxiu zip amb el directori complet del projecte en CodeIgniter.

2- Copia dumb de la base de dades en MySQL.

3- Document de memòria del projecte referent a la PAC3.

4- Recursos propis utilitzats per a les infografies.

5- Presentació escrita-visual.

6- Presentació de vídeo.
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Annex 2. Codi font (extractes)

Part de codi de la vista del codi PHP:

</head>
<body>

<div id="container">
<h1>Benvingut a sondes a l'espai</h1>
<div id="body">
<p>Tria una sonda de la llista i mostrarem les fites més importants.</p>

<div id="uno">
                  
                  <label>Sonda<span id="requerido">*</span></label>

  <div class="styled-select">
                  <?php
                     echo form_dropdown('nom', $nom, '#', 'id="sonda"');
                   ?>

   </div>
               </div>
               <div id="dos">

   
                  <label>Pais<span id="requerido">*</span></label>

  <div class="styled-select">
                  <?php
                     echo form_dropdown('pais', $pais, '#', 'id="pais"');
                  ?>

  </div>
               </div>

</div>
</div>

</body>
</html>

Part de codi de sentències SQL per a la creació de la base de dades:

CREATE DATABASE sondas;

USE sondas;

CREATE TABLE sonda (
nom VARCHAR(20)  NOT NULL PRIMARY KEY,
data_llençament DATE NOT NULL,
pais VARCHAR(20) NOT NULL,
actiu BOOLEAN NOT NULL,
missio SET ("orbital","aterrizatge","terrestre","sobrevol"),
cohet VARCHAR(20),
resultat SET ("exit","fracàs","parcial"),
nota LONGTEXT,
imatge VARCHAR(80)
);

CREATE TABLE cos (
nom VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
tipus SET("planeta","satèlit","asteroide","cometa"),
distancia_Sol FLOAT(12,4) NOT NULL,
pertany VARCHAR(20)
);
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Annex 3. Llibreries/Codi extern utilitzat

APIs i llibreries utilitzades:

• CodeIgniter 3.0: Framework per al desenvolupament de codi PHP mitjançant el paradigma

de programació MVC (Model-Vista-Controlador).

• Llibreria AJAX JQuery 1.8.0 de Google.

• Llibreria AJAX JQuery 2.1.1.

• Llibreria JavaScript d'Adobe EdgeCommons.

• Bootstrap 3: Framework per a la implementació d'estils amb capacitat responsive.

• HTML5.

• CSS3.

.
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Annex 4. Captures de pantalla

  
     Captura de la base de dades mitjançant phpMyAdmin

    Captura del codi en NetBeans

Treball final de Grau                                                        36                                             José Antonio Guardeño Granados



         
         Captura de l'aplicació 

Prototip baixa resolució
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           Captura del procés de disseny de les infografies amb Adobe Illustrator

     Captura de la creació d'una infografia amb Adobe Edge Animate
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Annex 6. Llibre d’estil

Paleta de color combinats:
– negre, RGB(0,0,0) 

– blau, RGB(19,52,83)

– blau, RGB(227,239,246)

– blanc, RGB(255,255,255)

Paleta tipogràfica:
– Arial (8px, 11px, 13px, 20px)

Icones:
– UOC

Regles d'ús:
– L'aplicació  utilitzarà  preferentment  els  colors  detallats  anteriorment,  tot  i  que  per

qüestions de disseny i usabilitat es podrà ampliar la paleta disponible.
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Annex 7. One-page business pla/Resum executiu

Nom comercial: Aplicacions Guardeño

Resum comercial: Estudi dedicat a la programació d'aplicacions amb web response i usabilitat

Model  de  negoci: Creació  de  aplicacions  que  facin  servir  els  diferents  llenguatges  de

programació per a la web; PHP, Python, JavaScript, MySQL, SQLServer, Oracle, HTML5 i

CSS3.

Expertise: L'introducció de noves funcionalitats en codi ja existent.

Productes i serveis: Software per a encapsular als servidors. Proves de funcionalitat i usabilitat

de codi existent.

Mercat: Tot l'àmbit nacional i hispanoamericà.

Competència: www.indep.es, https://www.imaginanet.com

Pla de màrqueting: Creació de campanyes de publicitat online mitjançant les principals operadors

de publicitat, com Google Adwords.

Inversió inicial i costos a curt i mitjà terminis: Campanyes de publicitat  online durant els tres

primers mesos de vida de l'empresa i una continua presència a les xarxes socials.

DAFO:

Fortalesa Debilitats

Anàlisis intern Adaptabilitat

Flexibilitat

Recursos  personals  escassos

Especialització  en  poques  àrees

 

Oportunitats Amenaces

Anàlisis extern Reciclatge continuo

Posicionament  envers

competència

Competidors
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Annex 8. Glossari/Índex analític

MVC, paradigma de programació basat en Model-Vista-Controlador.

AJAX, acrònim de Asynchronous JavaScript And XML.

PHP, Personal Home Page.

HTML, HyperText Markup Language.

CSS, Cascading Style Sheets.

SQL, Structure Query Language.

PAC, Prova d'Avaluació Continuada.

XSS, Cross-Site Scripting

NASA, National Aeronautics and Space Administration.
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