
Tweaking head
Joc de preguntes i respostes musicals

Memòria del Projecte Final de Grau

Grau en Multimèdia

Desenvolupament d'aplicacions interactives

Autor: Pol Pàmies Magrané

Consultor: Kenneth Capseta Nieto

Professor: Carlos Casado Martínez

Data lliurament: 11/01/2016



TFG – Tweaking head, joc de preguntes i respostes musicals Pol Pàmies Magrané

Crèdits/Copyright

L'especificació del projecte global,  és a dir,  tant l'aplicació en si  com la documentació 

generada  simultàniament,  és  Creative  Commons  Reconeixement-NoComercial-

SenseObraDerivada 3.0 o, de manera abreviada, BY-NC-ND:

En aquest Projecte Final, la majoria de recursos emprats, han estat generats pel propi 

autor.  El  seu ús i  distribució es limitarà a l'àmbit  acadèmic,  amb el  seu corresponent 

consentiment.  La resta de material  utilitzat com obres,  peces i  composicions musicals 

prové de tercers i es troba sota domini públic, ja que es pretén usar només aquells que no 

suposin un càrrec o despesa a l'autor d'aquest TF. La secció de BSO (Bandes Sonores 

Originals), que forma part com a pregunta del projecte, utilitza material i recursos auditius  

que, actualment, contenen uns drets i un copyright específics. No obstant això, en aquesta 

pregunta, s'ha concretat i escrit, justificadament, en cada un dels recursos, l'autor dels 

mateixos, a fi de deixar constància la seva propietat.

L'autor contempla el dret d'explotar el contingut de Tweaking head en tot el seu abast i 

com cregui convenient.

Finalment, cal esmentar que la intenció és realitzar una aplicació web i que com a tal,  

s'empraran les següents especificacions, llibreries i productes de codi aliè:

✗ Framework Codeigniter PHP: llicència MIT1

✗ Framework/Biblioteca jQuery: Doble llicència MIT i GPL GNU2

✗ Framework BootStrap: llicència MIT (Apache License3)

✗ Llenguatges i tecnologies: HTML, CSS, JavaScript, AJAX.

1. Llicència MIT: https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_MIT

2. Llicència GPL GNU: https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License

3. Apache License: https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_License
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Dedicatòria/Cita

A la meva família, per la paciència i els ànims de seguir esforçant-me dia rere dia durant 

aquests quatre anys, a la Marta, per aguantar-me i creure en mi i, a l'art de la música que 

m'ha obert les portes a noves sensacions i emocions.

“En veritat, si no fós per la música,

hi hauria més raons per tornar-se boig”

Piotr Ilich Tchaikovski

Compositor rus (1840-1893)
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Abstract

Tweaking head, en anglès “Afinant el cap”, constitueix un joc interactiu multimèdia que 

pretén donar resposta, ajuda i aprenentatge al mateix temps que diversió i motivació a tot 

públic que presenta un determinat interès en l'art de la música. En forma d'aplicació web, 

tracta de diversos nivells de 7 preguntes cadascun, separades aquestes per branques 

com l'harmonia, el llenguatge i la composició musicals, curiositats d'aquest art, la història 

de la música, anàlisi auditiva i les grans bandes sonores de les pel·lícules.

Amb el coneixement de causa que disposo, considero que l'estudi de la música i el seu art  

a nivell general requereixen molta dedicació, voluntat, esforç i paciència. Els continguts 

teòrics a entendre i aprendre són infinits i posar-los en pràctica ja és un món nou, on cada 

exercici demana nous enfocaments i maneres d'aplicar. La música, tot i que no ens agradi, 

és una suma de repeticions constants tant de la part teòrica com la part pràctica.

Malauradament, ningú neix ensenyat, la nostra oïda, sobretot, cal potenciar-la i el nostre 

cervell ha d'estar en òptimes condicions per a comprendre els conceptes musicals. I quina 

millor manera de portar-ho a terme a través d'un joc interactiu, on tothom, tant si tenen 

coneixements com no en aquest terreny, independentment de l'edat, se senti capaç de fer-

hi front? Aquí és on Tweaking head rep tot el protagonisme i intenta posar remei a aquest 

atzucac, aportant el seu doble potencial: per una banda, com a via d'aprenentatge i, per  

l'altra, com a joc interactiu multimèdia que és.

Entre els objectius que s'esperen aconseguir,  Tweaking head s'ha desenvolupat per a 

suscitar interès de la música en un públic poc o desconeixedor així com també esmenar 

els resultats actuals del sector de persones que ja disposen de nocions en aquest estudi.  

A llarg termini, es confia que Tweaking head hagi creat una base mínimament sòlida per 

tal que persones que no tenien, abans, coneixements musicals, puguin, ara, començar-ne 

el seu estudi.

Paraules clau: Tweaking head, Multimèdia, Música, Treball Final de Grau, Aplicació web, 

Anàlisi auditiva, Harmonia, Llenguatge, Història, Composició, Memòria, MVC.
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Abstract (english version)

Tweaking head, in English "Tweaking the head" is an multimedia interactive game that 

aims to answer, help and training at the same time, fun and motivation to the public that  

presents a particular interest in the art of music. In form of web application, deals with  

several  levels  of  seven  questions  each,  separated  by  branches  such  as  harmony, 

composition and musical language, curiosities of this art,  the history of music,  auditory 

analysis and great soundtracks (OST) of the films.

With the knowledge of what I have, I believe the study of music and art in general require a 

lot of dedication, will, effort and patience. The theoretical content and learning are infinite 

and put them into practice is a new world, where each exercise asks new approaches and 

ways to apply. The music, though we do not like, is a constant amount of repetitions both 

the theory and the practice.

Unfortunately, nobody is born taught, our hearing, above all,  necessary to strengthen it  

and our brains must be in good condition to understand musical concepts. And what better 

way to bring it out through an interactive game where everyone, both whether they have 

knowledge as in this area or no, regardless of age, feels able to cope? This is where 

Tweaking head receives all the attention and try to remedy this issue, providing its double 

potential: on one hand, as a way of learning, and the other as a multimedia interactive 

game it is.

Among the objectives expected to be achieved,  Tweaking head has been developed to 

raise interest in music at a unknown public as well as to improve the current results in the 

sector of people who already have notions in this study. In the long term, it hopes that  

Tweaking head has created a solid  basis minimally  so that people who did  not  have 

musical knowledge before, now, they can begin their study them.

Keywords:  Tweaking head,  Multimedia,  Music,  Final  Project,  Web Application,  Auditory 

Analysis, Harmony, Language, History, Composition, Memory, MVC, 
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Agraïments, Notacions i Convencions

D'entrada, m'agradaria dirigir els agraïments al consultor Kenneth per l'ajuda, el suport, i la 

disponibilitat que m'ha permès anar avançant fàcilment i amb prudència el Treball Final de 

Grau, pels seus aclariments i suggeriments durant el projecte i especialment, per brindar-

me la oportunitat de portar a terme el mateix.

En segona instància, agraïr al fet i la sort, que personalment significa tant a nivell personal 

com professional, de poder treballar com a programador web en una empresa de turisme i 

conèixer-ne l'experiència sobre projectes actuals i reals, a més a més, de la influència 

positiva que propiciat, particularment, en el present TFG, i poder compaginar una cosa 

amb l'altre.

A continuació, s'especifiquen les notacions i convencions seguides en aquesta memòria.

Element Característiques

Títol TFG
Arial, 40 punts, negreta

Subtítol Arial, 22 punts, normal

Subtítol II Arial, 18 punts, normal

Nom, consultor, professor Arial, 14 punts, negreta

11/01/2016 Arial, 12 punts, negreta

Encapçalament H0 Arial, 16 punts, negreta

Encapçalament H1 Arial, 16 punts, negreta

Encapçalament H2 Arial, 14 punts, negreta

Encapçalament H2 Arial, 12 punts, negreta

Contingut del document (cos) Arial, 12 punts, normal

Fragment de codi Courier, 12 punts, normal

Peu de imatge/taula, superíndexs, capçalera i peu Arial, 10 punts, normal

Dedicatòria/Cita Times, 12 punts, cursiva

Capçaleres taules Arial, 12 punts, negreta
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1. Introducció

La música sempre ha estat  l'art  que m'ha motivat  i  empès a portar  a  terme diverses 

aventures i viatges per tot arreu. Des de ben petit, als 5 anys concretament, que la música 

m'ha obert les portes a noves experiències i emocions: xarangues, bandes, orquestres, 

cobles,  corals,  al  món  de  la  composició  i  grups  musicals,  entre  d'altres.  Es  podria 

considerar que sóc la personalització de la frase del filòsof polifacètic alemany Friedrich 

Nietzsche “Sense música, la vida seria un error”.

Gràcies a aquest gran interès i, probablement, vocació en la música, he decidit realitzar 

quelcom  amb  ella,  però  necessitava  un  mitjà,  un  mètode  o  manera  que  m'ho 

proporcionés. Aquí és on entra la tecnologia multimèdia, la disciplina que des dels 16 anys 

m'intimida per  la  immensa força  que presenta  i  la  rapidesa que la  caracteritza  per  a 

canviar qualsevol cosa, solament en pocs segons. 

Així doncs, ja tenim una principal premissa: la convergència de la música mitjançant la 

tecnologia multimèdia. Ara bé,  cal  trobar el  què,  el  resultat  d'aquesta unió.  En aquest 

context,  el  Grau en Multimèdia és l'estudi  que m'ha brindat la oportunitat  de conèixer  

diverses  perspectives  al  desenvolupament  d'aplicacions  dedicades  al  terreny  musical. 

Existeix  una extensa varietat  de vies per  les quals plasmar la cohesió entre música i 

tecnologia multimèdia. La programació, una d'elles,  juga un paper molt  rellevant en el  

Grau i alhora permet elaborar aplicacions interactives d'alt nivell.

Amb les variables i mitjans sobre la taula, neix Tweaking head, una aplicació web, virtual i 

online, en forma de joc de preguntes i respostes musicals. Creat amb la intenció de donar 

suport, ajuda i aprenentatge al mateix temps que diversió i entreteniment, està destinat a  

tota persona, independentment del seu coneixement o no de l'art esmentat, interessada 

en millorar-ne, perfeccionar-ne les nocions o bé, en començar i conscienciar-se del què 

comporta  estudiar  música.  Tot  això  presentat  i  amanit  amb  un  peculiar  i  important 

component lúdic.
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2. Descripció del projecte

El projecte consisteix en l'anàlisi, el disseny i l'implementació d'una aplicació web virtual, 

en forma de joc interactiu i accessible a través dels navegadors dels ordinadors o altres 

dispositius amb connexió a Internet. El públic objectiu és aquell conjunt de persones que 

tenen la intenció d'aprendre, adquirir o millorar els coneixements musicals d'una manera 

divertida i entretinguda mitjançant la innovadora tecnologia multimèdia.

Per assolir aquest objectiu, Tweaking head està constituït per dotze nivells de 7 preguntes 

cadascun, amb una única resposta de 4 possibles, a l'estil del famós joc de taula Trivial 

Pursuit. En cada pregunta es qüestiona quelcom d'un dels àmbits següents: curiositats de 

la música, aspectes d'harmonia, llenguatge i composició musicals, fets i esdeveniments de 

la història d'aquest art, anàlisi auditiva i bandes sonores de pel·lícules. Les 7 preguntes de 

cada nivell són aleatòries, doncs interessa fomentar la motivació i l'esforç dels usuaris. A fi 

de poder superar cada nivell, és necessari respondre correctament totes les qüestions del 

mateix; si no és així, caldrà repetir-lo. Finalment, si l'usuari és capaç de superar els dotze  

nivells, tindrà la possibilitat d'afegir una nova pregunta a Tweaking head.

Imatge 1. Logo Tweaking head

L'elaboració  d'aquestes  preguntes  es  fonamenta  amb  la  base  musical  dels  àmbits 

esmentats que disposa l'autor d'aquest TFG. En particular, fan referència als estudis de 

música  enfocats  als  ensenyaments  tant  elementals  com professionals  que  defineix  la 

Generalitat de Catalunya. A aquests s'hi afegeixen experiències personals, peculiaritats de 

novel·les musicals analitzades, cursos de composició musicals, entre d'altres vivències.
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Per  a  la  confecció  d'aquest  projecte,  s'empren  diverses  tecnologies,  llenguatges  i  

tècniques a més d'algun framework i llibreria aliena, que s'apliquen i s'estudien al llarg 

d'aquesta memòria. A grans trets, es poden organitzar en 4 parts:

• Estructura: HTML 4 - 5. 

• Disseny: CSS, amb el framework responsive Bootstrap.

• Programació al costat servidor: PHP, amb el framework CodeIgniter.

• Programació al costat client: JS, amb la llibreria jQuery i la tècnica AJAX.

• Contingut: MySQL, amb l'eina PhpMyAdmin.
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3. Objectius

Tweaking head,  doncs,  constitueix un projecte ambiciós,  interessant,  atractiu i  flexible, 

amb la característica d'arribar a ampliar-se en el futur, especialment en les plataformes i  

dispositius on se'n farà ús. 

Els objectius del projecte s'estructuren en dos grups. Per una banda, tenim els principals, 

que configuren els límits que cal haver superat després de finalitzar satisfactòriament i pas 

a pas el treball final. Per una altra banda, els secundaris són objectius addicionals que 

perfilen i complementen el TF i, per tant, poden presentar variacions.

3.1 Objectiu principals

A grans trets, disposem dels objectius principals següents:

✔ Millorar  i  perfeccionar  els  coneixements  de  música  als  usuaris,  tant  si  en 

posseeixen com si no.

✔ Preparar a persones interessades en iniciar aquests estudis.

✔ Ser  un  joc  online  interactiu  multimèdia,  lúdic,  d'entreteniment  i  diversió  per  a 

tothom.

✔ Desenvolupar  una  aplicació  web  que  es  diferenciï  d'altres  de  caràcter,  idea  i 

finalitats semblants.

✔ Bon tractament i  organització de la informació així  com també mostrar-la  de la 

millor manera possible a l'usuari.

✔ Tot i que en la majoria de casos, aquest fi no es té en compte, tot projecte ha de 

permetre créixer tant personal com professionalment. 
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3.2 Objectius secundaris

Els posteriors objectius atribueixen un determinat valor afegit al resultat inicial. Malgrat 

que poden tenir variacions, no estan catalogats com a prioritaris:

✔ Prendre consciència del què suposa l'estudi d'aquest art.

✔ Elaborar i realitzar una aplicació web el més estètica possible, de manera que sigui 

agradable a la vista. 

✔ Expandir el material del joc a coneixements superiors que marxen de l'abast del  

seu autor.

✔ Adaptar el joc Tweaking head per a dispositius mòbils tant Android com iOS (en 

aquesta memòria, es presenta pel web).

✔ Unir tots o la majoria de continguts musicals en un mateix producte.
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4. Escenari

4.1 Bases teòriques de referència

Tothom sap, a grans trets, què és la música però no què implica entrar en aquest món, ni  

fins a on és capaç d'arribar. La música constitueix un art, així com també ho són la dansa,  

l'art dramàtic, les arts plàstiques i les arts escèniques com el teatre. Tweaking head neix 

per a donar importància a l'ensenyament de la música i ho planteja en cos i ànima de joc  

interactiu multimèdia.

El seu pla d'estudis oficial està definit per la Generalitat de Catalunya i s'organitza segons 

si la formació és reglada (reconeixement oficial, més exigència i més cursos) o no reglada 

(sense reconeixement oficial, a fi d'obtenir unes mínimes nocions d'aquest art):

• Formació reglada:

◦ Ensenyaments professionals

◦ Ensenyaments superiors

• Formació no reglada:

◦ Ensenyaments elementals

L'aplicació web presentada en aquest TFG basa el seu contingut en els ensenyaments 

elemental i professional, els coneixements que disposa l'autor d'aquesta memòria. Tot i 

això, Tweaking head ofereix la possiblitat als usuaris d'afegir noves preguntes, que, si bé 

és cert que poden ser similars a les que ja hi ha, però també hi ha la probabilitat que  

siguin d'ensenyaments superiors.

Ara  bé,  és  ineludible  especificar  el  QUÈ  configura  aquest  contingut.  Del  contrari,  el 

perímetre musical és molt ampli, com un mar sense horitzó i hi poden haver ambigüitats i 

manca d'estructura i ordre. Així doncs, s'ha establert realitzar un pregunta de cada branca 

o  àmbit  musicals  següent,  de  manera  que  en  total  s'obtenen  les  7  de  cada  nivell: 

harmonia,  llenguatge i  composició  musicals,  curiositats  i  història  de la  música,  anàlisi 

auditiva i bandes sonores de pel·lícules.
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4.2 Context del projecte: anàlisi de projectes similars

L'ensenyament musical ha estat efímer, des de fa temps. La polèmica de considerar la 

música una assignatura o estudi més, equivalent a qualsevol altra matèria, també hi tenia 

i, malauradament encara perdura, una determinada influència. Tot i això, s'ha volgut fer 

front  a aquesta adversitat,  cosa que ha provocat  que l'estudi  i  ensenyament  musicals 

comptessin amb antecedents tecnològics i multimèdia. Avui en dia, aquests programes i 

softwares han evolucionat  i  s'han adaptat  a  les  noves situacions i  circumstàncies,  de 

manera que, actualment, encara es troben al mercat. N'hi ha d'altres que consisteixen en 

propostes noves i més innovadores:

• De pagament:

◦ EarMaster1: software professional  per a l'entrenament i  millora de l'oïda, del 

cant i de la teoria de la música pràctica. Va aparèixer al 1996 per a Windows, al 

2005 va rebre el nom actual EarMaster i al 2008 va esdevenir multiplataforma, 

on  va  sortir  una  primera  versió  per  a  Mac  OS  X.  N'existeixen  3  edicions: 

EarMaster Essencial, EarMaster Pro (versió estàndard) i l'Escola d'EarMaster 

(versió educativa). Està disponible en 16 idiomes, entre ells el català.

◦ Dolce Ear Training2: eina i  software perfecte pel primer any de teoria de la 

música tant a secundària com a la universitat. Està disponible per a Windows i 

Mac OS X.

• De codi lliure obert i gratuïts:

◦ GNU  Solfege3: programa  d'educació  musical  i  d'entrenament  de  l'oïda  en 

aspectes i elements com els intervals, acords, escales, ritmes, entre d'altres.

1. EarMaster: http://www.earmaster.com/es/

2. Dolce Ear Training: http://fastrabbitsoftware.com/eartraining.htm 

3. GNU Solfege: https://www.gnu.org/software/solfege/
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◦ Meludia4: aplicació web més destinada a la manera com es processa la música 

a  la  nostra  ment.  Intenta  perfeccionar  l'oïda  i  les  habilitats  teòriques  de  la 

música.

◦ LenMus5: programa gratuït per l'aprenentatge musical. L'usuari es pot centrar 

en habilitats i exercicis específics, tant en la teoria com la formació auditiva. 

◦ ScoreDate6: software escrit en Java que facilita als músics l'assimilació de la 

lectura musical i l'esmena de la capacitat de l'oïda.

◦ Jalmus7: eina i software enfocat a l'educació musical dels músics, especialment 

els  pianistes.  Ofereix,  per  això,  lectures  a  primera  vista,  ritmes.  Està 

desenvolupat en Java i disponible, en 6 idiomes, per tres sistemes operatius: 

Windows, Linux i Mac OS X.

A més a més, hi ha certes eines que, tot i no entrar en la temàtica d'aquest TFG, posen en 

pràctica aspectes teòrics musicals que els anteriors programes treballen. És el cas de 

projectes  i  productes  que  brinden  als  usuaris  la  possibilitat  d'aprendre  a  tocar  un 

instrument o ser acompanyats per sistemes tecnològics i intel·ligents, com si es tractessin 

d'una banda o grup musical:

• Band In A Box8

• GarageBand9

• Yousician10

• Synthesia11

4. Meludia: https://www.meludia.com/en/

5. LenMus: http://www.lenmus.org/mws/noticias

6. ScoreDate: http://sourceforge.net/projects/scoredate/

7. Jalmus: http://www.jalmus.net/?lang=en

8. Band In A Box: http://www.bandinabox.com/

9. GarageBand: http://www.apple.com/es/mac/garageband/

10. Yousician: https://get.yousician.com/

11. Synthesia: http://www.synthesiagame.com/
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Meludia és problablement l'aplicació web que més punts comuns presenta amb Tweaking 

head, ja sigui pel contingut,  pels objectius i  per les tecnologies i  llenguatges utilitzats.  

Després  de  l'anàlisi  i  estudi  del  context  anterior,  es  poden  extreure  les  conclusions 

següents: tant Meludia com la resta de projectes esmentats constitueixen productes que 

es basen en eines de suport,  d'entrenament auditiu i  de millora de la música a nivell 

general.

Imatge 2. Logo/Marca EarMaster

No obstant això, Tweaking head es planteja amb una perspectiva diferent. Per un costat, 

no  es limita  el  contingut  a  la  formació  auditiva  sinó  que  s'amplia  a  més camps com 

l'harmonia, el llenguatge, la composició i les curiositats musicals, la història, i les bandes 

sonores de les pel·lícules, últim element afegit a gust personal de l'autor d'aquest projecte. 

Per un altre costat, no és una eina de suport ni presenta la intenció de ser-ho. Tweaking 

head pretén ser entès com a joc multimèdia interactiu, de manera que els usuaris que en 

facin ús siguin capaços d'aprendre i/o millorar d'una manera divertida i entretinguda.
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5. Continguts

El projecte de Tweaking head s'estructura en 5 parts diferenciades que marquen el curs 

de l'aplicació en si i faciliten la seva comprensió funcional.

La majoria de les pàgines, per qüestions de consistència, comparteixen una organització 

bàsica: capçalera, contingut i peu. La capçalera està formada pel logo de l'aplicació web a 

l'esquerra. El contingut es situa a la secció central de la pàgina. A la part inferior, es troba 

el peu, que està constituït per la llicència i el copyright del projecte. Per tant, només es fa  

referència al contingut, ja que, solament, és el que varia en cada pàgina.

5.1 Home: l'inici

L'inici o Home està representat per dues pàgines: títol i presentació de Tweaking head. En 

la primera, es pot apreciar el títol de l'aplicació, realitzat mitjançant un petit audiovisual, a 

l'espai central. Consta de la primera pàgina que observarà l'usuari en entrar a l'aplicació.  

En acabar aquesta animació, apareix la pàgina de la presentació, que com el nom indica, 

conté quatre paraules del què i el com del projecte. Sota la presentació, es troba un botó  

que pretén tenir la funció d'accés al joc a través d'un formulari, un accés que és tant per a  

usuaris registrats com no registrats. Les dades que demana són únicament dues: email i 

contrasenya.

5.2 Perfil i resultats

El perfil dels resultats és una manera d'anomenar i unir el perfil de l'usuari amb un espècie 

de resum del mateix. Aquesta part es divideix en una sola pàgina que l'identifica, tot i que 

s'hi podria incorporar la pàgina referent als resultats obtinguts a les preguntes de cada 

nivell. En aquesta pàgina, s'informa a l'usuari del seu progrés així com també conté dades 

rellevants del transcurs dels nivells i preguntes. Si l'usuari ho vol, pot seguir la partida al 

nivell on ho va deixar.
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La segona pàgina esmentada és molt senzilla. Està formada per un resum dels resultats 

de l'usuari en respondre les 7 preguntes del nivell actual. Una barra de progrés amb les 7 

notes de l'escala esdevé l'element que simbolitza aquest resum. Tot seguit, depenent de si 

l'usuari  ha  contestat  correctament  tot  el  qüestionari  o  no,  pot  continuar  amb el  nivell  

següent o bé, repetir-lo, respectivament. Aquesta funció es mostra, en cada cas, per mitjà 

d'un  botó  sota  l'esmentada  barra.  De  la  mateixa  manera,  les  7  notes  de  l'escala 

encertades es diferencien de les errònies per tenir un estat actiu, com si es tractés d'un 

botó seleccionat. Finament, cada cercle o nota d'aquestes conté el nom de la branca o 

camp del qual estudien la música.  

5.3 Nivells

L'element  'Nivell'  a  Tweaking  head  fa  referència,  només,  a  una  paraula  que  s'utilitza 

d'etiqueta per a representar els graus i els passos a seguir per tal d'arribar al final. De fet,  

dins  de  l'aplicació,  solament  hi  ha  una  pàgina  que  s'empra  d'introductòria  en  cada 

qüestionari  de  7  preguntes.  Aquesta  pàgina  presenta  un  caràcter  semblant  a  la  que 

utilitzen els capítols dels llibres per tal d'introduir el contingut i text que ve posteriorment. 

L'estructura que segueix és la següent: el text 'Nivell X' al centre, una frase cèlebre de 

compositors de la història de la música just a sota i, si es dóna la situació, l'extra bonus, 

una  pregunta  sorpresa  on s'ofereix  a  l'usuari  la  possibilitat  de  superar  1  o  2  nivells,  

sempre i quan la respongui correctament.

Tal  i  com  s'ha  dit  abans,  l'aplicació  web  compta  amb  dotze  nivells.  Si  es  finalitzen 

satisfactòriament, l'usuari contempla la ocasió de crear una pregunta més i afegir-la a la 

base de dades de l'aplicació web.
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5.4 Preguntes i respostes

Tweaking head consisteix en un joc de preguntes i respostes musicals. Queda clar doncs, 

que tot el pes de l'aplicació cau en aquesta part. El qüestionari de cada nivell manté un 

model d'estructura, per tal de no desorientar l'usuari, generar-li preocupació i que acabi  

abandonant l'aplicació. La imatge següent fa referència al model anterior que mostra la 

distribució dels elements en cada pregunta de cada nivell.

Imatge 3. Model d'estructura de les preguntes

La  pàgina  de  preguntes  i  respostes  s'exposa  d'una  manera  molt  simple,  doncs  s'ha 

d'intentar pensar sempre amb l'usuari final que usarà l'aplicació. Se'n poden observar tres 

seccions:

1. Corresponent al nivell actual, situada a la part superior central.

2. Referent a les preguntes com a base de contingut, a la part central.

Conté diversos elements: el text de la pregunta, una figura gràfica que mostra una 

nota de l'escala musical i que s'utilitza per a representar la pregunta, per tal que a 

23 Grau en Multimèdia - UOC



TFG – Tweaking head, joc de preguntes i respostes musicals Pol Pàmies Magrané

la pàgina del resum de les preguntes es pugui realitzar una síntesi visual i fàcil de 

comprendre, una imatge a mode de pista i ajuda per l'usuari referent a la temàtica 

de la mateixa pregunta i, finalment, tot just a sota, les respostes, on només una 

d'elles n'és la correcta. L'estil i la filosofia és semblant a la del joc Trivial Pursuit.

3. Relativa a la informació en resposta a les interaccions de l'usuari, a la part inferior.

Està constituït per dos objectes: un comptador de les preguntes encertades i un 

temporitzador que marca el temps (3 segons) on el sistema valida si la resposta 

escollida  n'és  la  correcta.  Aquesta  part  s'ha  afegit  a  l'estructura  de  l'aplicació 

després de provar la mateixa, un cop acabada, amb usuaris potencials.

5.5 Dóna la teva nota: ampliació de contingut

Una de les expectatives més ambicioses de Tweaking head és el fet que, si se superen 

els  dotze  nivells,  els  usuaris  poden  ampliar  el  contingut  de  l'aplicació  web.  Aquesta 

incrementació es tradueix en una pregunta més de caire musical que no hagi estat vista 

per  l'autor  d'aquest  TFG.  Per  a  evitar  males  intencions  i/o  corregir  possibles  errors, 

aquesta nova pregunta serà enviada a l'autor d'aquest TFG, de tal manera que aquest  

serà l'últim filtre que donarà el seu vist-i-plau en la seva incorporació.

D'aquesta manera, s'aconsegueix que el projecte creixi i cada vegada tingui un abast més 

gran, tant a escala del contingut com a públic objectiu final. A més, cal afegir que es tracta 

als usuaris d'autors de l'aplicació web, cosa que els provoca un sentit de protagonisme i 

motivació positius.

En aquesta part, també s'inclou una pàgina més: una prèvia a l'anterior que felicita l'usuari 

per haver arribat fins al final i li comunica la possibilitat d'augmentar el contingut afegint  

una pregunta més. A més a més, la pàgina d'afegir una nova pregunta a Tweaking head 

compta amb una acció que s'executarà sempre i quan l'enviament de la mateixa pregunta, 

s'hagi dut a terme correctament. Les dues pàgines, en suma, són merament informatives 

però, alhora, necessàries: l'usuari ha de ser guiat a tot moment i mai s'ha de sentir sol,  

doncs és en aquest instant, que pot abandonar i sortir de l'aplicació.
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Per  acabar,  es  dóna la  opció  a l'usuari  d'enviar  un  dubte,  suggeriment  o  opinió  vers 

l'aplicació web, en un sentit i context més funcional i conceptual. S'ha donat importància al  

fet que si es vol proposar i/o canviar quelcom desenvolupat a Tweaking head, s'ha de 

transmetre via aquest formulari, ja que es tindrà en compte que l'usuari en qüestió haurà 

participat de l'experiència del joc.

5.6 Extra bonus

En aquesta part, es presenten les preguntes anomenades Extra bonus que suggereixen a 

l'usuari  la  oportunitat  de  superar  X  nivells  solament  responent  una  pregunta.  Són 

preguntes  més  elaborades,  amb  més  interaccions  multimèdia.  Aquestes  només  es 

mostraran a l'usuari segons el dia que aquest estigui jugant, doncs tindran una data limit 

de caducitat, que s'anirà renovant cada cert temps.

En aquest projecte, s'ha desenvolupat un sol tipus de pregunta Extra bonus: anàlisi d'una 

peça  musical  per  veus.  Fa  referència  a  l'estudi  d'una  obra  musical  mitjançant  5 

instruments  individuals,  que es  poden afegir/treure  de la  pista  d'àudio amb la  finalitat  

d'escoltar  aquesta  peça  musical  sencera,  per  grups  o  per  veus.  L'objectiu  radica  en 

endevinar-ne l'obra, amb l'adversitat que, com més vegades es necessita escoltar cada 

veu,  més baix  és el  premi que es pot  aconseguir  (2 nivells,  1 nivell  o bé cap nivell).  

L'estructura d'aquest tipus de pregunta és similar a les preguntes base del sistema de 

Tweaking head, de manera que l'usuari no se sent desorientat.
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6. Metodologia

El projecte presentat és molt ampli, amb unes dimensions, aspiracions i expectatives molt 

altes i alhora ambicioses. Això planteja reflexionar sobre quina metodologia es seguirà per 

a satisfer els requisits mínims en quant a la gestió de la informació, la millora del temps de 

realització i la confecció del producte final. Avui en dia, existeixen una gran diversitat de 

metodologies de desenvolupament multimèdia eficients, eficaces i diferents una de l'altra: 

Waterfall o en cascada, desenvolupament ràpid d'aplicacions,  Agile o desenvolupament 

àgil, Mobile-D, Scrum (com a procés d'Agile) i Design Thinking. 

D'entrada,  la  intenció  i  idea  és  treballar  seguint  una  metodologia  no  lineal,  iterativa,  

incremental i progressiva, aspectes que no comparteix el model en cascada. També, es 

vol  emprar,  com a petita guia pràctica,  el  fet  d'aplicar  l'expressió “Divide y vencerás”, 

dividint, per això, el tot en múltiples parts més petites, que finalment, s'aniran unint per tal  

de construir el puzzle. Aquesta pràctica es vol acompanyar de la tècnica prova/error, una 

manera senzilla de saber si el que s'està portant a terme és favorable o no. D'altra banda, 

també es pretén tenir clares unes etapes a fi que el projecte progressi adequadament, 

unes fases que es puguin solapar entre elles, que siguin iteratives, modulars i flexibles. 

També es busca la innovació, la competitivitat i la productivitat, on els requeriments i abast 

del projecte puguin ser modificats, adaptats, actualitzats i evolucionats.

S'està parlant doncs, de diverses metodologies que en defineixen la seguida i adherida a 

aquest  projecte:  la  conglomeració  del  model  Agile amb  el  procés  Scrum,  Mobile-D i 

Design thinking. No obstant això, en particular, Design thinking és la metodologia que rep 

més protagonisme. 
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6.1 Design thinking: context i procés

Design thinking es pot traduir com la manera de treballar i pensar, val la redundància, dels 

dissenyadors, aplicable a qualsevol camp. És la metodologia emprada per a generar i  

produir idees innovadores que centra la seva eficàcia en entendre i donar solució a les 

necessitats reals dels usuaris.

La  seva  data  de  naixement  es  remunta  als  anys  70,  a  la  Universitat  de  Stanford  a 

California (EEUU), on se'n va formar la versió teòrica. Va ser la consultoria de disseny 

IDEO, la principal precursora, avui en dia, que la va posar en pràctica. Les grans marques 

com Apple, Zara i Google utilitzen aquest model de desenvolupament.

Design thinking estipula un procés de 5 etapes no lineals, flexibles i modulars, iteratives 

cada  una  d'elles  i  incrementals.  A escala  general,  s'inicia  recollint  tota  la  informació 

possible, generant contingut, que serà susceptible de complementar o reduir en funció de 

la fase. Durant el transcurs, aquest contingut s'anirà concretant fins arribar a consolidar 

una solució que compleixi o, fins i tot, superi, els objectius descrits.

• Empatitzar: entès com la suma d'observar i entendre, fa referència a la compressió 

estricta  de  les  necessitats  i  l'entorn  dels  usuaris  implicats  en  el  resultat  a 

desenvolupar. Així doncs, s'ha de ser capaç de posar-se a la pell d'aquest grup de 

persones  per  tal  d'estar  a  l'altura  en  proporcionar  solucions  conseqüents  i  

coherents amb les seves realitats.

• Definir: tracta d'afinar la informació buscada quedant-se amb allò que, realmet, 

aporta un determinat valor i permet realitzar noves perspectives interessants. Aquí, 

també, s'identifiquen problemes, les solucions dels quals seran clau per a l'obtenció 

de quelcom innovador.

• Inventar, idear: consisteix en sotmetre la imaginació a una pluja d'idees i acceptar-

les totes, per impossibles que puguin ser.
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• Modelitzar: en aquesta fase, es pretén materialitzar les idees anteriors en prototips 

i  realitats.  Això,  ajudarà  a  trobar  solucions,  posant  de  manifest  elements  a 

optimitzar o refinar abans d'arribar al producte final.

• Provar: fa  referència  a  la  realització  de  proves dels  prototips  amb els  usuaris 

implicats  en  la  solució  que  es  desenvolupa.  Les  conclusions  a  extreure  són 

diverses: identificació de millores significatives, d'errors a resoldre,  de possibles 

carències. En aquesta fase, la idea inicial s'actualitza i evoluciona fins al punt de 

convertir-se en el resultat final desitjat.

Imatge 5. Procés i etapes Design thinking
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7. Arquitectura de l'aplicació

L'aplicació web Tweaking head es pot fragmentar en dues seccions prou diferenciades: la 

base de dades que emmagatzema totes les preguntes i informació referent als usuaris, i 

l'estructura o plataforma que s'empra com a mitjà per a visualitzar el contingut anterior i  

interactuar amb ell. Així doncs, es podria dir que hi ha un sector back-end i un frond-end.  

Això porta a parlar de les tecnologies i llenguatges que actuen a cada un dels sectors  

anteriors i  que tenen una relació,  mínimament,  directa amb el  costat  servidor i  client,  

respectivament.

Finalment, per arrodonir aquesta secció, s'ha considerat rellevant fer esment a un model 

que dóna les bases i els pilars de Tweaking head, i que està molt associat en la seva  

construcció: el patró MVC.

7.1 Client

Aquest escenari està caracteritzat per:

• HTML  4-5: llenguatge  de  marcat  usat  per  a  definir  l'estructura  i  les  bases 

arquitectòniques de la pàgina.

• CSS: llenguatge o codi que permet establir els estils a les pàgines.

• Bootstrap: framework que proposa una manera fàcil i flexible d'usar CSS, a més 

de la creació de plantilles i sobretot, d'afegir components responsives.

• FontAwesome: llibreria que incorpora diverses fonts iconogràfiques que poden ser 

afegides de manera simple. 

• jQuery: llibreria  que  dota  el  llenguatge  de  programació  JavaScript  de  més 

eficiència, agilitat i dinamisme.

• JavaScript: llenguatge de programació interpretat, imperatiu i orientat a objectes. 

Està  destinat  a  millorar  la  interfície  d'usuari  així  com  també  pàgines  web 

dinàmiques.
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• AJAX: tècnica  o  tecnologia  asíncrona  de  desenvolupament  web  dirigida  a 

l'elaboració  d'aplicacions  interactives.  Un  dels  punts  forts  més  coneguts  que 

presenta AJAX és la possibilitat de portar a terme canvis sense haver de recarregar 

la pàgina, cosa que n'esmena la interactivitat, la velocitat i la usabilitat.

7.2 Servidor i base de dades

Malgrat que la base de dades pugui disposar d'un apartat sencer per a la seva exposició i  

justificació, s'ha decidit presentar-la juntament amb el costat servidor. Una de les diverses 

raons fa referència al fet que l'accés a les BBDD es dóna mitjançant algun llenguatge de 

servidor com ara PHP.

• Servidor: s'espera  comptar  i  treballar  amb  el  servidor  de  la  UOC.  Si  no  fós 

possible, s'adquirirà un de pagament que presenti  els requisits necessaris per a 

emmagatzemar l'aplicació.

• XAMPP: servidor  independent  de  plataforma,  software  lliure,  destinat, 

principalment,  al  sistema de gestió  de base de dades MYSQL, el  servidor  web 

Apache i els intèrprets per a llenguatges d'script com PHP i Perl.  El seu ús en 

aquest TFG és per a fer proves en local.

• PHP  5.6.14: llenguatge  de  programació  dissenyat  pel  desenvolupament  de 

contingut dinàmic.

• CodeIgniter 2.2.0: framework per a aplicacions web de codi obert per a crear llocs 

web dinàmics per mitjà de PHP. Segueix la filosofia del model MVC.

• MySQL 5.7.9: sistema de gestió de base de dades relacional, multifil i multiusuari. 

S'usa per a emmagatzemar i guardar tota la informació de l'aplicació web. L'eina 

PhpMyAdmin, també emprada en aquest TFG, facilita l'ús i el control de la BD de 

MySQL, gràcies a la òptima interfície d'usuari que presenta.

Respecte a la base de dades, el diagrama E-R així com també les taules resultants es 

poden observar a l'apartat 11. Diagrama E-R i model relacional.
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7.3 El Model-Vista-Controlador (MVC)

El Model-Vista-Controlador és un model d'arquitectura de software que separa les dades i 

la  lògica  de negoci  d'una  aplicació  de  la  interfície  d'usuari  i  el  mòdul  de  gestió  dels 

esdeveniments  i  les  comunicacions.  El  patró  planteja  la  formació  de  3  components 

particulars: model, vista i controlador, és a dir, proposa el binomi següent: representació 

de la informació i interacció de l'usuari. La reutilització del codi i la separació de conceptes 

constitueixen dos de les idees en que es basa el MVC, la intenció de les quals recau en 

optimitzar la tasca de desenvolupament i manteniment d'aplicacions.

Individualment, els 3 components es poden descriure com:

• Model: consta de la representació de la informació amb la qual el sistema opera, la 

qual  cosa  gestiona  tots  els  accessos  a  aquesta  informació,  tant  consultes, 

actualitzacions com els privilegis d'accés.  S'encarrega de transmetre a la 'Vista'  

aquell fragment d'informació que en cada instant se li demana per ser presentada a 

un usuari.

• Vista: fa referència a la visualització del 'Model' (informació i lògica de negoci) en 

un format adient i coherent per a interactuar, és a dir, la interfície d'usuari. Per tant, 

aquest component necessita la informació o part d'aquesta enviada pel 'Model' a fi  

de ser mostrada a l'usuari. 

• Controlador: reacciona a esdeveniments i accions de l'usuari i respon a peticions 

al  'Model'  quan es porta a terme quelcom sobre la informació (per  exemple,  el 

registre a una BD). També pot donar-se el cas de modificació de la manera de 

presentar aquesta informació del 'Model', tasca específica de la 'Vista'. Així doncs, 

es podria dir que aquest component actua de nexe d'unió entre la 'Vista' i el 'Model'.
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8. Plataforma de desenvolupament

Els recursos tecnològics utilitzats per a la consecució tant del TFG com de l'aplicació web 

en si s'han distribuït en funció de si pertanyen a software, hardware o altres, com poden 

ser els web-apps. 

8.1 Software

• OpenOffice  Writer: processador  de  text  multiplataforma  usat  en  l'elaboració 

d'aquesta memòria. Constitueix una de les aplicacions que forma la suite ofimàtica 

Apache OpenOffice.

• NetBeans 8.0.2: entorn de desenvolupament integrat lliure emprat en la creació 

total de l'aplicació, tant a nivell de programació, d'estructura com d'estils.

• Adobe  Flash  i  Illustrator  CS6: aplicació  de  creació  i  manipulació  de  gràfics 

vectorials  amb la  possibilitat  d'afegir  codi  ActionScript.  S'utilitza,  juntament  amb 

l'Adobe Illustrator per a dissenyar les figures i els elements gràfics de l'interfície i de 

la memòria.

• Adobe After Effects CS5: aplicació de creació de composicions, de realització de 

gràfics  professionals  en  moviment,  de  muntatge  de  vídeo  d'efectes  especials 

audiovisuals. Se n'ha fet ús en el desenvolupament de l'animació del logo de la 

primera pàgina.

• Sibelius 712: editor de partitures amb la capacitat d'escriure, executar, imprimir i 

publicar partitures de música. El seu públic objectiu abasta tant músics, estudiants i 

professors, com compositors d'alt nivell. Se n'ha fet ús per a construir i elaborar 

gran part dels recursos musicals tant sonors com visuals.

• Adapter: aplicació de conversor d'arxius d'imatge, àudio i vídeo a diferents formats. 

S'ha emprat per a convertir els àudios generats a Sibelius 7 en format .aiff a MP3.

12. Sibelius 7: http://www.sibelius.com/home/index_flash.html
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• Axure RP Pro 6.5: eina per a dissenyar wireframes i prototips per a la interfície 

d'usuari de les pàgines així com de la seva arquitectura de la informació. 

• Filezilla: client FTP multiplataforma de codi obert i software lliure.

Imatge 6. Logo aplicació Sibelius 7

8.2 Hardware

En aquest camp, solament es troba el dispositiu emprat per a executar tots els anteriors 

programes necessaris pel projecte en qüestió. Es tracta d'un iMac de 27'', processador de 

3'1 Ghz Intel Core i5, amb una memòria de 4GB, gràfics AMD Radeon HD, un disc dur de 

1 TB i el sistema operatiu Mac OS X Yosemite versió 10.10.3.

8.3 Altres serveis

Aquest bloc conté la resta de serveis, eines i estris que s'han usat en el corresponent TFG 

i producte final:

• PhpMyAdmin: eina  escrita  en  PHP  encarregada  de  controlar  i  gestionar 

l'administració de MySQL a través de pàgines web, via Internet.

• Gantter13: servei web gratuït amb el qual es pot realitzar la planificació i gestió de 

projectes i generar, consecutivament, un diagrama de Gantt, format per tasques, 

fases i fites. Proposa la opció de guardar, aquestes planificacions, en el propi servei 

o a Google Drive.
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• Dropbox: servei d'emmagatzematge d'arxius multiplataforma basat en la filosofia 

del  núvol.  Permet  als  usuaris  dipositar  i  sincronitzar  arxius  en  línia  i  entre 

ordinadors i compartir fitxers i carpetes amb tercers. Dropbox actua de magatzem 

de seguretat pel cas que tot el treball original es perdés. 

• Navegador  web: aplicació,  software  o  programa  que  permet  l'accés  al  Web, 

interpretant la informació que contenen per tal de mostrar-la a l'usuari de manera 

òptima. El navegador web és indispensable per a renderitzar la pàgina així com per 

a buscar informació a Internet, tenint sempre en compte, els drets d'ús i copyright 

de quelcom.

• Editor  d'àudio13: servei  o  aplicació  en  línia  que  permet  tallar  qualsevol  arxiu 

d'àudio  prèviament  carregat  definint-ne  manualment  i  interactivament  els  punts 

d'entrada i sortida, de tal manera que en el resultat final presenti una durada inferior 

a la original. Se n'ha fet ús per reduir la durada dels MP3 generats, cosa que ha  

comportat, també, una disminució del seu pes.

• Editor d'imatge14: servei o aplicació en línia que brinda diverses opcions i eines 

per a editar, millorar i perfeccionar una imatge. S'ha utilitzat per a redimensionar, 

d'una manera àgil i ràpida, algunes imatges i recursos visuals de l'aplicació web.

13. Editor d'àudio: https://mp3cut.net/es/

14. Editor d'imatge: http://www.online-image-editor.com/
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9. Planificació

Aprofitant  els  lliuraments  de  les  PACs  com  a  dates  clau,  s'han  definit  unes  dates 

secundàries establint, entre elles, uns períodes que, per assegurar un bon funcionament, 

rendiment i continuïtat satisfactoris del projecte, és important complir.

9.1 Dates clau i períodes

En iniciar el semestre i abans d'encaminar la primera PAC, es proposa la idea del projecte  

al consultor del TFG mitjançant un correu a la seva bústia personal. En rebre una resposta 

per part seva, s'inicia la PAC 1 concretant una primera versió de la memòria del projecte,  

que serà actualitzada i evolucionada després dels comentaris i feedback del consultor. El  

lliurament de la PAC 1 és 29/09/2015.

Al cap d'un mes, aproximadament, es presenta el lliurament de la PAC 2. Aquesta fase 

arranca amb el  desenvolupament del  projecte,  la  seva documentació  i  es revisen els 

objectius i planificació plantejada a fi de descobrir possibles errors o canvis a modificar. 

Tot això es puntualitza en l'elaboració d'una segona versió de la memòria, millorant-ne la 

primera a partir d'opinions de caire personal i del consultor i ampliar-la amb nous aspectes 

i consideracions. Així doncs, s'estableixen unes dates secundàries que serveixen per a 

imposar quatre períodes:

• 30/09/2015 – 06/10/2015: Acordar el contingut de Tweaking head i construir-ne les 

preguntes, les respostes i els recursos. Dissenyar el diagrama E-R amb totes les 

taules on s'emmagatzemarà tota la informació.

• 07/10/2015 – 11/10/2015: Continuar la realització de les preguntes i respostes del 

període anterior. Suggerir i pensar, per damunt, alguns aspectes de la part gràfica:  

colors i logo. Finalment, es important portar a terme el disseny dels wireframes de 

baix nivell o estructura bàsica de l'aplicació web.
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• 12/10/2015 – 20/10/2015: Començar a desenvolupar i  implementar una primera 

versió funcional i  de baix nivell  de l'aplicació web, definint-ne l'estructura bàsica. 

Emprar el llenguatge HTML i el framework Bootstrap, que tot i basar-se en CSS, 

col·labora en fer-ho més fàcil. 

• 21/10/2015 – 27/10/2015: Millorar i actualitzar els canvis convenients a la primera 

versió de la memòria del projecte adaptant-la a aquesta segona versió. Dur a terme 

la part encomanada per aquesta segona entrega tenint en compte tot el que s'ha 

fet durant aquest lliurament.

Es disposa d'un dia de contingència per si és necessari acabar de perfilar alguna secció 

del  projecte.  Després  de  cada  període,  es  revisarà  la  planificació  a  fi  de  modificar  i  

notificar,  per  escrit,  els  canvis  i  alteracions  possibles.  El  lliurament  de  la  PAC  2  és 

28/10/2015.

Seguidament, s'obre un marge d'un mes per la consecució del lliurament de la PAC 3. 

Com en el cas anterior, també es defineixen quatre períodes:

• 29/10/2015 – 04/11/2015: Continuar i acabar la confecció de les preguntes i les 

respostes de l'entrega anterior. Elaborar els recursos necessaris i estimats per a 

cada qüestió. 

• 05/11/2015  –  08/11/2015: Dissenyar  els  wireframes  d'alt  nivell,  implementar  la 

BBDD mitjançant PhpMyAdmin i carregar-hi tot el contingut marcat.

• 09/11/2015 – 24/11/2015: Continuar i acabar l'estructura de l'aplicació web usant 

HTML i  CSS.  En  acabar  això,  programar  l'aplicació  web  tenint  en  compte  els 

wireframes desenvolupats i les tecnologies PHP (CodeIgniter), JavaScript + jQuery 

i AJAX. La part gràfica queda relegada al període següent.
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• 25/11/2015 – 29/11/2015: Esmenar i  perfeccionar la memòria del projecte tenint 

present la opinió del consultor respecte la PAC 2.

Igual  que  anteriorment,  després  de  cada  període,  es  revisarà  la  planificació  a  fi  de 

modificar i notificar, per escrit, els canvis i alteracions possibles. El lliurament de la PAC 3 

és 29/11/2015.

Finalment, en aquesta última entrega final, s'han concretat cinc períodes:

• 02/12/2015  –  20/12/2015: En  aquest  període  és  necessari  que  l'aplicació  web 

estigui  enllestida,  on  només  hi  manqui  la  part  gràfica.  Així  doncs,  cal  afinar  i 

arrodonir l'app afegint les imatges necessàries, el logo i els colors. Posteriorment, 

per assegurar un bon resultat, és rellevant sotmetre el producte final a proves i 

anàlisis amb usuaris de l'aplicació web. Les conclusions han de servir per prendre 

mesures i modificacions posteriors. Si queda temps, cal acabar de millorar i perfilar 

l'aplicació.

• 21/12/2015 – 25/12/2015: Acabar memòria aplicant les millores oportunes així com 

també les guies d'instal·lació i d'ús de l'app web. 

• 26/12/2015 – 31/12/2015: Autoinforme i presentació escrita.

• 01/01/2016 – 07/01/2016: Realització del vídeo.

• 08/01/2016 – 10/01/2016: Últim repàs i revisió de tot el projecte, lliurables generats, 

aplicació  web,  memòria  i  últims documents.  Pujar  l'aplicació web al  servidor.  El 

lliurament final és 11/01/2016. 
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A continuació  es  pot  apreciar  una taula-resum de la  planificació  establerta  en aquest 

apartat:

ID Tasca Recursos Data inici Data fi

1 Proposar la idea del projecte al 
consultor del TFG

Bústia personal del campus 
virtual de la UOC

- -

PAC 1

2 Primera versió de la memòria del 
projecte

OpenOffice Writter - -

3 Lliurament PAC 1 Registre RAC del campus 
virtual de la UOC

29/09/2015 29/09/2015

PAC 2

4 Construir el contingut de Tweaking 
head

Material de música, llibretes 
d'harmonia i llenguatge, 
apunts d'història de la 
música i composició

30/09/2015 06/10/2015

5 Dissenyar el diagrama E-R amb 
les taules on s'emmagatzemarà 

tota la informació

OpenOffice Draw 30/09/2015 06/10/2015

6 Decidir aspectes gràfics: color i 
logo

HTML Color Picker 07/10/2015 11/10/2015

7 Dissenyar els wireframes de baix 
nivell

Paper i llapís 07/10/2015 11/10/2015

8 Desenvolupar i implementar una 
primera versió funcional de baix 

nivell amb l'estructura bàsica

NetBeans, HTML, Bootstrap 
(CSS)

12/10/2015 20/10/2015

9 Millorar i actualitzar la primera 
versió de la memòria adaptant-la 

a aquesta nova versió

OpenOffice Writter, 
feedback consultor registre 
RAC campus virtual UOC

21/10/2015 27/10/2015

10 Plasmar tot allò realitzar durant el 
transcurs d'estudi de la PAC 2

OpenOffice Writter i papers 
en brut documentació

21/10/2015 27/10/2015

11 Dia de contingència per a perfilar 
alguna secció

- 28/10/2015 28/10/2015

12 Lliurament PAC 2 Registre RAC del campus 
virtual de la UOC

28/10/2015 28/10/2015

PAC 3

13 Acabar la confecció del contingut 
de les preguntes de la PAC 2

Material de música, llibretes 
d'harmonia i llenguatge, 
apunts d'història de la 
música i composició

29/10/2015 04/11/2015

14 Elaborar els recursos estimats de 
cada qüestió

Sibelius 7, Adapter, Editors 
d'àudio i d'imatge en línia

29/10/2015 04/11/2015

15 Dissenyar els wireframes d'alt 
nivell

Axure RP Pro 05/11/2015 08/11/2015

16 Implementar la BBDD i carregar-hi 
tot el contingut

PhpMyAdmin 05/11/2015 08/11/2015
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17 Finalitzar l'estructura de l'aplicació 
web Tweaking head

NetBeans, HTML, Bootstrap 
(CSS)

09/11/2015 24/11/2015

18 Programar l'aplicació web Tenir en compte els 
wireframes dibuixats, 
Codeigniter (PHP), 

JavaScript+jQuery+AJAX

09/11/2015 24/11/2015

19 Esmenar i perfeccionar la 
memòria tenint present el 

feedback del consultor

OpenOffice Writter, 
feedback consultor registre 
RAC campus virtual UOC

25/11/2015 29/11/2015

20 Lliurament PAC 3 Registre RAC del campus 
virtual de la UOC

29/11/2015 29/11/2015

Lliurament 
final

21 Afinar i arrodonir l'app inserint les 
imatges necessàries, el logo i els 

colors

NetBeans, HTML, Bootstrap 
(CSS)

02/12/2015 20/12/2015

22 Sotmetre el producte final a 
proves amb usuaris

Aplicació web Tweaking 
head (en local)

02/12/2015 20/12/2015

23 Modificar l'aplicació web per mitjà 
de les conclusions extretes de les 

proves i anàlisis

NetBeans, HTML, Bootstrap 
(CSS), Codeigniter (PHP), 
JavaScript+jQuery+AJAX

02/12/2015 20/12/2015

24 Acabar i desenvolupar la versió 
final de la memòria del projecte

OpenOffice Writter, 
feedback consultor registre 
RAC campus virtual UOC

21/12/2015 25/12/2015

25 Realitzar l'autoinforme i la 
presentació visual-escrita

OpenOffice Writter 26/12/2015 31/12/2015

26 Realitzar el vídeo Adobe After Effects CS5 01/01/2016 07/01/2016

27 Repassar i revisar tot el projecte, 
lliurables generats, aplicació web, 

memòria i últims documents

Tots els utilitzats 08/01/2016 10/01/2016

28 Adquirir i comprar el domini 
tweakinghead.cat

DonDominio.com 08/01/2016 10/01/2016

29 Pujar l'aplicació web al servidor de 
pagament

Hostinger o altres 08/01/2016 10/01/2016

30 Dur a terme les proves 
necessàries amb l'app al servidor 

(a dalt)

Navegadors web 08/01/2016 10/01/2016

31 Lliurament final Registre RAC del campus 
virtual de la UOC, 

repositori O2, Present@

11/01/2016 11/01/2016

Taula 1. Resum de la planificació
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10. Procés de treball

El procés de desenvolupament es podria resumir en els següents passos:

I. Construcció del contingut

II. Crear l'estructura de l'aplicació (HTML)

III. Crear la BD, afegir-hi el contingut i prosseguir amb la programació de l'aplicació

IV. Definir i incorporar els estils, colors i imatges que hi manquin

V. Provar l'aplicació

És  important  recalcar  que  l'exposició,  justificació  i  documentació  escrita  del  projecte 

present en aquesta memòria també forma part  del procés en si,  ja que constitueix un 

factor ineludible en tot projecte. Amb això es vol informar que aquesta etapa en qüestió es 

porta a terme simultàniament amb la realització de la resta. 

10.1 Elaboració i concretació del contingut

El procés de treball seguit, s'inicia amb la determinació i decisió de quin serà el contingut 

de l'aplicació i quin serà el seu abast. Malgrat establir 7 branques musicals sobre les quals 

es construeixen les preguntes, s'ha considerat important restringir el seu abast fins a punt, 

doncs es poden fer qüestions de molts aspectes i peculiaritats, cosa que generaria molta  

informació i en conseqüència, molta més feina a dur a terme. En aquest sentit, doncs,  

aquest  límit  ha  estat  definit  pels  records  dels  coneixements  de l'autor  d'aquest  TFG. 

Aquests records han instaurat les idees de cada pregunta de cada àmbit musical, que, 

posteriorment, s'han millorat gràcies a documentació tant escrita en paper com digital via 

Internet.

L'elaboració del contingut s'ha realitzat de manera ordenada i organitzada. Per començar, 

s'han creat tantes taules com branques musicals hi ha, amb les columnes següents: ID,  

text  (pregunta),  les 4 possibles respostes (marcant  la correcta)  i  si  disposa de recurs  

sonor  i/o  visual.  La  creació  d'aquestes  taules  ha  permès  poder  apreciar,  en  segona 
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instància i  incondicionalment,  com s'estructuraran,  les mateixes,  a la BD, que com es 

veurà, s'ha decidit per implementar una única taula amb una clau forànea que identifiqui 

les branques musicals de les quals s'ha creat el contingut de les preguntes.

En  aquesta  etapa,  en  relació  al  contingut  generat,  s'han  desenvolupat  els  recursos 

musicals corresponents emprant el programa Sibelius 7 i s'han modificat els formats de 

cada un mitjançant l'aplicació Adapter.

10.2 Disseny

Per tal de no començar la casa per la teulada, abans que res, es va portar a terme una 

breu divagació i  anàlisi per a poder observar, a nivell  global, les millors pràctiques en 

serveis i productes semblants a aquest projecte. També es va realitzar un estudi sobre les 

bones maneres a l'hora de dissenyar i estructurar una aplicació, a més de les òptimes 

arquitectures que han de presentar aquestes per a que els  usuaris puguin navegar-hi 

sense haver d'aprendre'n el funcionament.

Gràcies al fet de tenir clar què es pretén desenvolupar, quin contingut es vol transmetre i  

com es vol exposar aquesta informació, se sabia, ja d'antuvi, quins eren els exemples que 

calia no perdre'n el fil. El famós joc de taula Trivial Pursuit15 ha estat objecte de diverses 

adaptacions per a diferents plataformes i dispositius: telèfons mòbils intel·ligents, tauletes, 

aplicacions web, jocs en línia, Windows, Mac OS X, Android, entre d'altres. La idea era 

crear un joc de preguntes i respostes musicals, que posi els usuaris a prova i al mateix 

torn, s'ho agafin com una via d'entreteniment. L'adaptació del joc esmentat per a telèfons 

mòbils constitueix un dels models en que es fonamenta Tweaking head, en quant a la  

manera de presentar la informació, les interaccions d'aquesta i que, alhora, té present 

l'usuari,  doncs  és  qui  l'utilitzarà.  En  un  joc  d'aquestes  característiques  és  necessari 

transmetre la informació el més clara i concisa prossible.

15. Trivial Pursuit: http://www.ea.com/es/trivial-pursuit
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Meludia16 també ha estat un dels projectes que han influenciat aquest, ja sigui per ser una 

aplicació web que planteja quelcom semblant,  possiblement més orientat a la vessant 

psicològica i mental de la música. Aquesta proposta ha complementat Tweaking head amb 

petits detalls i pinzellades, que no deixen de ser rellevants.

Després de respondre a les preguntes  'què i  com?',  es va poder  engegar  la  fase de 

disseny, tot i que ha estat suspectible de canvis i modificacions fins al final. La intenció era 

elaborar i crear una perspectiva on qualsevol persona, independentment de l'edat, pugui 

capaç d'utilitzar l'aplicació, pel que fa a funcionament. Aquesta intenció s'ha acompanyat 

amb uns estils i colors que propicien, pel cap baix, una facilitat en el seu ús. Així doncs,  

Tweaking head es caracteritza per tenir una estructura simple, amb la presència de molts 

colors i els mínims elements a cada pàgina, doncs interessa no carregar l'usuari, que tot 

sigui molt fluid.

Finalment,  el  logo és l'emblema que representa i  simbolitza l'aplicació,  constituteix  un 

resum exprés  del  què  s'hi  apreciarà  a  la  mateixa.  Per  aquest  motiu,  s'ha  considerat 

important crear-lo amb una tipografia que generés un concepte i sensació de joc i establir 

cada  una  de les  lletres  d'un  color  diferent  d'entre  els  quatre  més bàsics,  a  l'estil  de  

Google:  vermell,  verd,  groc i  blau. En aquest moment,  es va pensar  en donar un toc 

d'animació al  logo, doncs presentar-lo estàticament no convida a jugar i  produeix una 

percepció de quelcom molt clàsic i antic.

El procés de treball corresponent al disseny desemboca en la realització dels wireframes 

de  baix  nivell,  esbossos  i  croquis  que  serveixen  per  a  portar  a  terme  una  posterior 

maquetació que ha anat evolucionant i actualitzant-se, a mesura que avançava el projecte 

i gràcies, també, a l'elaboració dels prototips d'alta fidelitat per mitjà de Axure RP Pro i  

altres millores.

16. Meludia: https://www.meludia.com/en/
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10.3 Maquetació

En disposar dels wireframes de baix nivell així com també altres punts i consideracions a  

tenir en compte, el procés ha seguit amb la maquetació. Internet està infestat de recursos 

i  propostes  i  plantilles  de  tercers  que  ofereixen  una  bona  i  òptima  qualitat  en  la 

presentació de la informació.  El  framework Bootstrap,  en particular,  ja suggereix  unes 

maquetes  predeterminades que es troben al  nivell  d'altres de caire  més professional.  

Emprar aquestes eines estalvia molt la feina d'estructuració de l'aplicació. Així doncs, en 

aquesta etapa s'han usat plantilles ja preparades amb les modificacions corresponents,  

retocant convenientment els arxius html i css, a fi de seguir el disseny dels wireframes. 

10.4 Programació

En  acabar  de  construir  estructuralment  l'aplicació,  s'inicia  la  seva  programació.  En 

aquesta etapa, també es porta a terme la creació de la BD amb les corresponents taules 

que es generen del  diagrama E-R. Un cop enllestit  aquest pas,  s'hi  emmagatzema el 

contingut i les dades. En aquest context, s'ha fet ús de l'eina PhpMyAdmin. En quant a 

l'IDE per a programar, s'ha emprat NetBeans17 8.0.2,  la qual cosa cal descarregar-lo i 

seguir els passos per a la seva instal·lació.

Abans de tot, es necessita un servidor local on realitzar les proves de l'aplicació. En el cas 

del present projecte, cal descarregar-se i instal·lar-se la tecnologia MAMP4. Quan tot està 

en  ordre,  es  comença  a  programar  usant  els  llenguatges  i  llibreries  esmentats 

anteriorment: el framework CodeIgniter (PHP) i, JavaScript amb jQuery i AJAX. És aquí on 

es posa en pràctica la tècnica i filosofia prova i error, una manera fàcil, ràpida i còmode de 

conèixer si el que s'està realitzant i efectuant és favorable i positiu.

17. NetBeans: https://netbeans.org/
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Un dels factors a tenir en ment fa referència a la comprovació de disponibilitat del domini  

de Tweaking head. Com que a gust de l'autor del projecte es vol escollir tweakinghead.cat, 

s'ha accedit al servei de la xarxa domini.cat18 de la fundació.cat. No obstant, l'experiència 

amb  DonDominio,  ha  estat  satisfactòria  i  per  tant,  s'ha  pres  la  decisió  d'aquirir  el  

domini.com, vist l'equilibri entre qualitat i preu que ofereix el mateix.

Imatge 7. Característiques registradors deldomini .cat

Per  altre  costat,  individualment,  no  es  disposen  de  coneixements  en  referència  al 

framework CodeIgniter de PHP,  cosa que cada tasca i  període de la planificació s'ha 

acompanyat  d'un  estudi  i  documentació  tant  teòrics  com  pràctics  del  llenguatge  en 

qüestió,  per  tal  d'aconseguir  unes  mínimes  nocions  per  a  arrencar  aquesta  etapa 

satisfactòriament. 

18. Domini.cat: http://fundacio.cat/ca/domini/
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10.5 Últims retocs estilístics

Tal i com s'ha descrit a l'obrir aquest procés, després de la tempesta ve la calma, és a dir, 

després  de la  programació ve  una darrera etapa,  que no és la  última,  pertinent  a  la 

incorporació  dels  estils,  colors  i  imatges  que  manquen  a  l'aplicació.  Aquí  és  on  es 

complementa l'aplicació, on s'acaba de decorar del tot, on es perfilen els petits detalls. La 

imatge del fons, el logo tant a la pàgina inicial com en la part superior esquerra de la  

capçalera,  les  imatges,  a  mode  d'ajuda,  de  les  preguntes,  constitueixen  alguns  dels 

elements que, en aquest apartat, s'integren a l'aplicació. 

10.6 Proves i més proves

 

Per acabar el procés de desenvolupament i  de fet, de la gran majoria de projectes en 

finalitats  semblants,  és  imprescindible  sotmetre  l'aplicació  a  proves  tant  a  nivell  de 

programador  com  d'usuari.  A partir  d'aquí,  cal  trobar  detalls,  propostes  i  millores  a 

modificar i  esmenar,  que la perfeccionin i la optimitzin. Per acabar,  s'ha revisat tant el 

projecte com l'aplicació en si, que tot estigui en ordre i funcionant correctament.

Tanmateix, en aquest projecte en particular, també s'han portat a terme proves, sobretot a 

nivell d'usuari, durant el transcurs de desenvolupament i implementació de l'aplicació web, 

de manera que al mateix torn que es programava s'observava que l'usuari podia realitzar 

algunes tasques específiques.
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11. Diagrama E-R i model relacional

En aquest capítol es troba el diagrama E-R dissenyat i desenvolupat per a la construcció  

del  consecutiu  model  relacional  de  la  BD de  Tweaking  head.  Tal  i  com s'observa,  a 

continuació, el diagrama és molt senzill. S'ha completat l'apartat amb les taules del model  

relacional extretes del diagrama E-R esmentat.

Imatge 8. Diagrama E-R.

A simple vista, el diagrama E-R és fàcil: cinc entitats i tres relacions simples. Cada entitat 

conté els  seus respectius atributs,  representats aquests per  el·lipses. Paral·lelament,  i  

com a norma general, cada una d'aquestes entitats presenta un atribut que actua de clau 

primària (camp subratllat): identifica unívocament cada registre de cada entitat.

Així doncs, tenim les entitats Usuari, Pregunta, Extra bonus, Branca musical i Frase nivell i 

les relacions Usuari-Pregunta, Usuari-Extra bonus i Pregunta-Branca musical.

A grans trets, l'entitat Frase nivell configura un bloc d'informació que s'utilitza a l'aplicació 
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web  per  a  mostrar  frases  de  compositors,  músics,  o  bé  dites  populars,  per  tal  de 

complementar i alhora completar, la presentació de cada nivell. Com es pot observar al 

diagrama anterior, queda palesa la decisió de la implementació d'una sola entitat Pregunta 

que englobi el contingut en funció de la branca musical a la qual pertany cada un. Els 

motius són diversos, però a escala general, una sola entitat fa el sistema més senzill, clar i 

intuïtiu.  L'entitat  Usuari,  per  la  seva banda,  conté  alguns atributs  que es  comentaran 

seguidament.

Respecte al model relacional, les cinc entitats descrites i les relacions de cardinalitat N:N 

generen taules.  La relació N:1 implica tenir  en compte que aquesta taula N tingui  un 

atribut o columna més que identifica aquesta taula 1. Així doncs, la taula Pregunta té un 

atribut  més:  una  clau  forana  que  identifica  la  taula  Branca  musical.  S'ha  considerat 

important estipular que la relació Usuari-Extra bonus presenta una cardinalitat N:N, cosa 

que generaria una taula intermitja que identificaria les dues. Per la versió presentada en 

aquest projecte, no obstant, s'ha decidit situar una columna (clau forana) més a la taula  

Usuari que identifica la taula Extra bonus per tal de saber quin Extra bonus han contestat i  

així,  evitar  que  el  repeteixin,  ja  que  aquest  tipus  de  preguntes  només  poden  ser 

contestades una vegada.

Així doncs, després de deixar clars alguns detalls, a la pàgina següent es poden observar 

les diverses taules que es generen juntament amb les característiques o atributs  que 

presenten cada una d'elles.

La taula Usuari està constituïda per diversos atributs:

• ID: identificador de clau primària.

• Pseudònim: nom de l'usuari extret de l'email (text anterior a l'@).

• Mail: correu electrònic de l'usuari.

• Contrasenya i pass: contrasenya codificada i sense codificar, respectivament.

• Nivell: nivell actual de l'usuari.

• Preguntes afegides, joc i EB (Extra Bonus) superats: informació de l'usuari.

• ID_extraBonus: identificador de l'Extra Bonus contestat.
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Imatge 9. Taules del model relacional

La taula Frase nivell està formada per les següents característiques:

• ID: identificador de clau primària.

• Text: frase de l'autor.

• Autor: nom de l'autor de la frase i si s'escau, any de naixement i/o mort.

La taula Branca musical només conté dos atributs:

• ID: identificador de clau primària.

• Nom: nom de la branca musical.
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La taula Pregunta és l'objecte que rep més pes i protagonisme a Tweaking head. Està 

compost de diversos atributs:

• ID: identificador de clau primària.

• Text: enunciat de la pregunta.

• R1, R2, R3 i R4: les quatre possibles respostes.

• Resposta correcta: conté la resposta correcta de les quatre possibles respostes.

• Recurs: si s'escau, es defineix l'arxiu que complementa la pregunta (jpg, mp3).

• Info.  recurs:  informació  referent  al  recurs  utilitzat.  Aquest  camp  solament  s'ha 

emprat per introduir els autors de les bandes sonores de les pel·lícules.

• ID_brancaMusical: identificador de la branca musical a la qual pertany la pregunta.

Finalment, la taula Extra bonus és de caire semblant a la taula Pregunta, doncs no deixa 

de ser-ho. Per això, mostra similituds i diferències al cas anterior:

• ID: identificador de clau primària.

• Text: enunciat de la pregunta.

• Àudio 1, 2, 3, 4 i 5: els cinc recursos auditius que configuren l'obra musical.

• R1, R2, R3 i R4: les quatre possibles respostes.

• Resposta correcta: conté la resposta correcta de les quatre possibles respostes.

• Info. data: informació respecte les dates durant les quals està actiu l'Extra bonus.

• Data inici i data fi: dates durant les quals es manifesta l'Extra bonus.
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12. Prototips

Amb  la  finalitat  d'avançar  correctament,  en  primer  lloc,  s'ha  portat  a  terme  el 

desenvolupament i el disseny dels prototips de baixa fidelitat, que han servit per a definir  

l'estructura de l'aplicació  web.  Un cop realitzada aquesta arquitectura,  s'ha procedit  a 

detallar més els wireframes de baix nivell, la qual cosa s'ha produït la versió d'alta fidelitat,  

que mostra i presenta l'aplicació web tal i com es visualitzarà. Tanmateix, aquesta versió 

d'alta fidelitat pot ser objecte de canvis i modificacions després de sotmetre l'aplicació web 

final a proves amb usuaris.

A continuació, es poden observar els diferents prototips dissenyats per a Tweaking head. 

S'exposen en funció de les parts diferenciades definides al punt 5 d'aquesta memòria. 

12.1 Baixa fidelitat

Home o inici
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Perfil i resultats

Nivell

Imatge 14. Pàgina mostrar nivell
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Preguntes i respostes

Imatge 15. Pàgina del model de pregunta

Dóna la teva nota: ampliació de contingut

52 Grau en Multimèdia - UOC

Imatge 16. Felicitació a l'usuari

(després dels 12 nivells)

Imatge 17.  Pàgina per afegir

      noves preguntes



TFG – Tweaking head, joc de preguntes i respostes musicals Pol Pàmies Magrané

Preguntes 'Extra bonus'

Imatge 20. Pàgina Extra bonus
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12.2 Alta fidelitat

Home o inici

Imatge 21. Pàgina principal: títol

54 Grau en Multimèdia - UOC



TFG – Tweaking head, joc de preguntes i respostes musicals Pol Pàmies Magrané

Imatge 22. Presentació
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Perfil i resultats

Imatge 23. El meu perfil
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Imatge 24. Resultats (cada pregunta)
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Nivell

Imatge 25. Pàgina mostrar nivell
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Preguntes i respostes

Imatge 26. Pàgina del model de pregunta
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Dóna la teva nota: ampliació de contingut

Imatge 27. Felicitació a l'usuari (després dels 12 nivells)
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Imatge 28. Pàgina per afegir noves preguntes
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Imatge 29. Pàgina final
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Imatge 30. Pàgina millora Tweaking head
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Preguntes 'Extrabonus'

Imatge 31. Pàgina Extra bonus
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13. Perfils d'usuaris

El producte de Tweaking head atreu un públic objectiu molt divers, amb un clar interès en 

la  música.  No es  poden  especificar  edats,  doncs  tota  persona pot  iniciar  els  estudis 

musicals en qualsevol edat, i l'interès d'aquests pot està present tant en un target infantil, 

adult  com gent  gran.  La  idea  inicial  era  separar  les  preguntes  en  funció  de  la  seva  

dificultat, de manera que tothom pugués respondre-les correctament segons el nivell on 

es trobés. Ara bé, aquesta consideració s'ha modificat pel fet  que la mateixa dificultat 

anava augmentant a mesura que l'usuari superava els nivells, cosa que implicava que, els 

usuaris  poc  coneixedors  del  camp  musical,  no  fossin  capaços  de  contestar-les 

racionalment  ni  satisfactòriament  en  nivells  avançats.  Davant  d'aquest  problema,  s'ha 

decidit presentar les preguntes independentment de la dificultat d'aquestes, de manera 

que un usuari, amb nocions o no de música, pugui ser capaç de respondre-les en nivells  

superiors, ja que les qüestions són escollides aleatòriament.

Al tenir un públic potencial molt ampli, apareix l'adversitat de com es manifesta a l'usuari  

aquesta informació.  L'elecció  dels  colors de Tweaking head no és merament estètica; 

s'han triat tenint en compte els usuaris que la utilitzaran. En aquest sentit, s'ha donat més 

importància al sector infantil, ja que el sector adult s'adapta més fàcilment als recursos 

estilístics. Per això, els colors més presents són el blau, el verd, el vermell i el groc, els 

colors del logo de l'aplicació, que en conjunt amb la resta s'obté un producte viu, alegre i  

divertit.  L'estructura  de Tweaking head també ha rebut  l'influència  dels  usuaris  finals, 

sobretot  la  frange  infantil  i  de  la  gent  gran,  cosa  que  s'ha  prioritzat  en  un  disseny  i 

navegació simples, fàcils, intuïtius, cómodes i poc carregats d'elements, amb la finalitat de 

no provocar molèsties a l'usuari.  Aquestes darreres característiques deixen constància, 

d'alguna manera, de la metodologia aplicada al producte en qüestió: Disseny Centrat en 

l'Usuari o DCU, que es comenta al capítol següent.

Com es pot entreveure, no s'han d'oblidar les persones, normalment la gent gran, que 

disposen, malauradament, d'un control reduït de les noves tecnologies així com aquelles 

que  presenten  algun  tipus  de  discapacitat.  Aquest  target també  ha  estat  susceptible 

d'aportacions i consideracions en l'aplicació.

65 Grau en Multimèdia - UOC



TFG – Tweaking head, joc de preguntes i respostes musicals Pol Pàmies Magrané

14. Usabilitat

El  disseny  de  la  interfície  de  Tweaking  head  es  porta  a  terme  tenint  en  compte  els 

fonaments que proposa la metodologia del Disseny Centrat en l'Usuari o DCU, que, a 

línies generals,  situa i  centra el  producte en l'usuari  final i  en les seves necessitats  i  

comportaments.  A  més  a  més,  l'aplicació  web  s'ha  creat  mitjançant  el  framework 

Bootstrap.  Això comporta que és capaç d'adaptar-se  a tot  tipus de dispositiu,  ja sigui 

ordinador, smartphone o tauleta, la qual cosa està pensada per ser més fàcil d'usar en 

qualsevol eina. Tal i com s'ha comentat en capítols anteriors, es prioritza en una interfície  

d'usuari senzilla, cómode i transparent, que permeti que la comprensió del funcionament 

de l'aplicació  sigui  àgil  i  obvi.  També es dóna resposta en aconseguir  una navegació 

fluïda, que no desorienti l'usuari informant-lo de tot el que deixa de fer per mitjà de les 

interaccions.

A grans trets i a mode de resum, s'han intentat respectar els aspectes següents:

• Disseny de l'interfície amb la idea que sigui intuïtiva i reduint, al màxim, el temps 

d'aprenentatge del funcionament de l'aplicació.

• Es fa ús d'un disseny pla, amb colors que convidin a jugar i que, alhora, s'adaptin al 

públic  objectiu  del  producte.  En  aquest  cas,  també  és  important  mantenir  la 

coherència entre pàgines.

• Especificacions suficients de la mida de les fonts a fi d'obtenir una bona llegibilitat.

• Gràfics i  altres elements estilístics consistents  i  iguals en les diferents  pàgines, 

cosa que genera una sensació de tranquil·litat a l'usuari, perquè sap on és en cada 

moment.

• Aprofitament de les metàfores i patrons compositius i visuals actuals, de manera 

que l'usuari  ja hi  està familiaritzat:  capçalera amb el  logo de Tweaking head a 

l'esquerra, una zona central de contingut i peu amb informació referent al copyright 

i drets d'ús.

• Resposta a les accions i  interaccions de l'usuari  mitjançant  spinners, missatges 

d'alerta o notificacions. Intentar comunicar, a la mesura del possible, a l'usuari de 

l'estat de les seves accions així com també del sistema.
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• Es  fa  servei  d'una  jerarquia  simple,  que  orienti  el  destinatari  final  i  no  perdi 

informació molt valuosa.

• S'empra un etiquetatge clar, de tal manera que l'usuari conegui què porta a terme 

cada element. 

• Inclusió de la opció 'recuperar contrasenya' pels casos que l'usuari no se'n recordi 

o la oblidi.

14.1 DCU

El  DCU o Disseny Centrat  en l'Usuari  fa  referència al  punt  de vista  des del  qual  els 

desenvolupadors  de  sistemes  que  requereixin  una  interacció  entre  persona-dispositiu 

usen  informació  sobre  què  fan  els  seus  usuaris  amb la  finalitat  de  crear  i  dissenyar 

interfícies. Per a que ens entenguem, els usuaris són els receptors de l'aplicació web. Per 

tant,  el  que hem de fer és estudiar aquests usuaris,  apreciar quins d'aquests són els  

potencials de l'app, posar èmfasi en les seves tasques, en les interaccions que executen i  

en  altres  tipus  d'interaccions (persones,  objectes,  noves tecnologies).  En definitiva,  el 

Disseny Centrat en l'Usuari col·loca el mateix en l'eix central del desenvolupament des de 

la primera etapa fins l'última. D'aquesta manera, serem capaços de realitzar una aplicació 

web amb la intenció que disposi d'una interfície d'usuari o UI intuïtiva, d'aprenentatge i ús 

fàcils i, en el millor dels casos, transparent.

En  particular,  la  disciplina  de  l'arquitectura  de  la  informació  (AI)  hi  té  un  paper  molt  

important. Breument, per entrar en context, l'AI és l'art que tracta de dissenyar, estructurar, 

organitzar, etiquetar i cercar sistemes d'informació, a fi que els usuaris siguin capaços de 

localitzar-la i gestionar-la i, satisfer les seves necessitats de la manera més fàcil, ràpida i  

còmode  possible.  Així  doncs,  si  elaborem una  arquitectura  de  la  informació  òptima  i 

l'apliquem al producte, permetrem que els usuaris no tinguin ni la més petita idea de la 

seva existència,  per  la senzilla  raó que seran capaços de trobar allò que necessiten,  

sense estar obligats a comprendre el funcionament de Tweaking head.
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14.1.1 Etapes DCU

Seguidament, es presenten les 6 etapes en què es divideix la metodologia del Disseny 

Centrat en l'Usuari (DCU). La majoria d'aquestes fases o etapes s'apliquen al llarg de tot 

el projecte final:

• Anàlisi. Consisteix  en  la  recollida  d'informació  sobre  les  característiques  dels 

usuaris  potencials,  les  finalitats  de  l'aplicació  web  i  els  requisits  tècnics 

d'elaboració.

• Disseny. Consisteix en el disseny del producte en qüestió tenint present les dades i 

conclusions preses en l'etapa anterior.

• Prototip. Fa referència a la representació d'una versió inicial de com hauria de ser 

l'aspecte i la presentació de l'aplicació web. Aquesta fase, de manera similar a com 

s'ha implantat en aquest projecte, podem organitzar-la en dos grups: prototips de 

baixa fidelitat o Lo-Fi i prototips d'alta fidelitat o Hi-Fi.

• Avaluació. En aquesta fase s'avalua la usabilitat de l'aplicació web per mitjà de 

diversos mètodes amb usuaris.

• Implementació  i  publicació. En  poques  paraules,  tracta  de  desenvolupar 

l'aplicació  web  final  emprant  les  tecnologies  i  llenguatges  de  programació 

estàndards,  revisar  que  tot  funcioni  correctament  i  finalment,  publicar-ho  a 

disposició de tothom.

• Seguiment. Per acabar, és de suma importància mantenir l'aplicació web tenint els 

ulls ben oberts a possibles errors i/o canvis futurs de millora.

Imatge 32. Gràfic etapes DCU
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15. Seguretat

El  framework  CodeIgniter  de  PHP  ofereix  una  sèrie  d'eines  preinstal·lades  que 

simplifiquen molt la gestió de la seguretat en qualsevol projecte. Tanmateix, l'experiència 

deixa constància, també, d'altres bones pràctiques que col·laboren per a que l'aplicació 

web Tweaking head estigui, mínimament, segura.

Pel cap baix, doncs, s'han tingut en compte els següents factors:

• Validacions de dades de formularis mitjançant jQuery i AJAX, amb el retorn d'un 

missatge segons si aquestes s'han executat satisfactòriament.

• Postvalidacions de dades de formularis provinents d'htmls i enviades per POST via 

jQuery  o  AJAX  escrites  en  PHP.  No  fa  mal  a  ningú  portar  a  terme  diverses 

comprovacions a fi de presentar, posteriorment, una informació fidedigne a l'usuari.

• Consultes i insercions a la BD netes i  fora de conflictes en 'escapar'  les dades 

abans de ser enviades, mitjançant funcions de MSQL o de CodeIgniter.

• Intenció de salvaguardar, a la base de dades de l'aplicació, un  hash generat per 

mitjà de tècniques d'encriptació, de manera que no sigui possible extreure'n les 

claus dels usuaris. Es compara el hash dipositat a la base de dades amb l'obtingut 

a través de la codificació de la contrasenya proporcionada per l'usuari al moment 

d'accedir.

CodeIgniter, per la seva banda, aporta unes característiques interessants en el terreny de 

la seguretat:

• Gràcies a les restriccions que planteja el framework en qüestió sobre les cadenes 

URI,  es  redueixen  els  casos  que  dades  malicioses  puguin  ser  transferides  a 

l'aplicació. Només es permeten els següents caràcters: text alfanumèric, el punt, els 

dos punts, el guió baix, el guió normal, i el signe '~'.

• Les dades GET són invàlides i anul·lades per CodeIgniter, doncs el sistema fa ús 

de fragments URI en substitució de les convencionals query string d'URL. Tot i això, 

si es vol treballar en el mode tradicional, només cal especificar-ho a l'arxiu config.
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• Quan s'inicialitza el sistema, totes els registres globals es destrueixen, excepte els 

dels arranjaments $_POST i $_COOKIE.

• Disposa  d'una  classe  anomenada  Form  Validation,  que  com  el  nom  indica, 

proporciona diverses funcions per a implantar regles de validació i descontaminació 

de dades.

Imatge 33. Logo del framework CodeIgniter (PHP)

Amb l'objectiu d'evitar experiències d'usuari no desitjades i conflictes amb les dades de 

sessió i,  obtenir un sistema complet i  de seguretat acceptable, on solament s'empri  la 

navegació que ofereix l'aplicació per a moure's per la mateixa, s'ha intentat deshabilitar 

mitjançant  JavaScript,  amb la  mesura  del  possible,  el  botó  'anterior'  (atrás,  back)  del 

navegador.

Com a cloenda d'aquest apartat, Dropbox ha estat una eina que també ha participat en fer 

més fàcil la seguretat tant de l'aplicació com de la memòria d'aquest TFG, doncs s'ha 

utilitzat per a emmagatzemar backups o còpies de seguretat del projecte, amb l'objectiu  

de disposar de dades en el cas de pèrdua. 
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16. Test i proves

Després de donar el vist-i-plau i finalitzar l'aplicació web Tweaking head, s'espera realitzar 

proves i tests corresponents a la funcionalitat, a la usabilitat amb usuaris finals i aspectes 

més tècnics. Les conclusions i anàlisi posteriors han servit per a perfeccionar el producte i 

arrodonir-lo al màxim possible, catalogant-lo d'eficient i potent. 

16.1 Funcionalitat i rendiment

És interessant portar a terme la comprovació que l'aplicació web executa els requisits 

funcionals  plasmats  en  el  projecte  així  com  també  compleix  amb  el  seu  abast.  En 

conseqüència  d'això,  també  s'ha  de  constatar  i  verificar  que  el  sistema  interpreta 

correctament aquestes funcionalitats i que l'aplicació rendeix en òptimes condicions.

16.2 Usabilitat i usuaris

L'avaluació de la usabilitat es realitza mitjançant dues vies: el propi autor d'aquest TFG i 

un grup de persones del perfil d'usuari de l'aplicació escollides a l'atzar i d'edats diferents. 

En aquest àmbit, es comunica als usuaris el desenvolupament d'una sèrie de tasques que 

seran objecte per l'estudi de l'experiència d'usuari  i  l'efectivitat  del disseny d'usabilitat. 

Totes  les  dificultats  i  aspectes  no  entenedors  que  apareixen,  tant  a  nivell  funcional, 

d'etiquetatge com de funcionament, es guarden i es tenen en compte en darreres millores.

A mesura que l'aplicació web avançava i es desenvolupava, es portaven a terme petites 

proves amb usuaris reals tant amb coneixements musicals com desconeixedors de l'art en 

qüestió. Gràcies a aquestes proves i estudi de l'experiència de l'usuari vers les mateixes, 

s'han definit  alguns detalls  que  calia  millorar  i  uns  altres  aspectes  necessaris  a  tenir 

present,  especialment  en  aquesta  subsecció  d'usabilitat.  Aquest  compendi  de  noves 

millores i modificacions s'han aplicat i plasmat, directament, al producte d'aquest projecte.
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Tanmateix,  a  mode  de  síntesi,  seguidament  es  descriuen  aquestes  puntualitzacions  i 

conclusions extretes de l'anàlisi de les proves:

• La pàgina de Millora Tweaking head ha queda relegada al final de l'aplicació i com 

a desplegable, segons si l'usuari té la intenció d'opinar sobre ella o no. La raó per la 

qual s'ha situat al final recau en el fet que per poder jutjar i que aquesta opinió sigui 

justificada, és necessari haver gaudit de l'experiència d'usuari del joc i, per tant,  

tenir-ne  coneixement  de  causa.  S'ha  eliminat,  doncs,  l'enllaç  o  botó  d'accés  a 

aquesta pàgina inserida a la part esquerra del peu de l'aplicació web.

• Els usuaris poden respondre només una sola vegada les preguntes de tipus Extra 

bonus, amb independència de si contesten correctament o erròniament. D'aquesta 

manera,  aquest  tipus  de  preguntes  reben  un  determinat  privilegi  especial  que 

demana i exigeix un cert esforç addicional per a resoldre-les satisfactòriament.

• S'ha cregut rellevant afegir dos objectes al model d'estructura de les preguntes que 

proporciona informació a l'usuari en reacció a les seves interaccions. Així doncs, 

tenim un comptador de preguntes encertades i un temporitzador de 3 segons on 

després s'avalua la resposta escollida per l'usuari. Uns segons més tard es canvia 

de pregunta. Als Extra bonus, el temporitzador s'ha mantingut i s'ha modificat el 

comptador per informació referent al premi si l'usuari endevina o no la resposta.

16.3 Aspectes tècnics

Tot i que Tweaking head no presenti problemes en un navegador com el Chrome, que ha 

estat el seleccionat per a provar l'aplicació durant la seva producció, és recomanable usar 

el producte en la resta de browsers coneguts actualment, com són el Safari i el Mozilla 

Firefox. S'ha d'observar que s'adapta a tots tres per igual, mostrant la informació sense 

limitacions de resolució ni visualització. Gràcies al fet d'emprar diferents navegadors en 

accedir  a  Tweaking  head,  permet  controlar-ne  el  flux  del  sistema així  com temes de 

seguretat.
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17. Versions de l'aplicació 

17.1 Versió Beta

S'estima disposar d'una versió suficientment funcional amb part  del  contingut final.  Es 

porta a terme el disseny de l'estructura i la interfície d'usuari, es desenvolupa la gestió  

d'accés dels usuaris (login/logout) i les pàgines de presentació, perfil i pregunta. Es porten 

a terme algunes funcions i interaccions mitjançant JavaScript, jQuery i Codeigniter (PHP). 

Constitueix una primera versió que marca els inicis del que és la versió definitiva.

17.2 Versió definitiva 1.0

La versió definitiva de Tweaking head consisteix en la millora i  perfeccionament de la 

versió beta, implementant tot  el que hi manca: integració d'aspectes estilístics, gràfics, 

imatges i colors, inserció de noves preguntes, la generació de la resta de preguntes dels 

nivells, implantació dels Extra bonus, l'elaboració de l'animació audiovisual del logo i les 

diferents funcions i interaccions de JavaScript, jQuery, AJAX i Codeigniter (PHP). També 

s'utilitzen les conclusions i resultats dels anàlisis realitzats en la fase de proves i tests, a  

més d'altres aportacions personals que s'han considerat significatives.
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18. Requisits d'implantació i guia d'instal·lació

Tweaking head és una aplicació web que com a tal, no requereix cap tipus d'instal·lació. 

Per poder gaudir del seu ús, és imprescindible disposar d'un ordinador amb ratolí i teclat 

alfanumèric espanyol i, connexió a Internet.

Amb la finalitat d'avalar una òptima experiència d'usuari, tant des del punt de vista de la  

navegació com de la usabilitat, es recomana emprar un navegador actual que compleixi i  

acati els estàndards web d'avui en dia. L'aplicació web Tweaking head usa una barreja 

dels  llenguatges  HTML4-5,  cosa  que  implica  l'aparició  de  noves  etiquetes  només 

disponibles en els navegadors actualitzats a versiones més noves: <audio>, <video>, 

entre d'altres.

També és rellevant exposar el format d'arxius d'àudio i vídeo que accepten els diversos 

navegadors. A l'aplicació es fa ús de l'extensió .mp3 i .mp4, respectivament, cosa que 

s'aconsella utilitzar aquells que llegeixen i interpretin aquests formats satisfactòriament i 

de manera correcta: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. Sí bé és cert que s'haurien 

pogut  definir  més  formats  d'arxius  d'àudio  i  vídeo  per  tal  de  garantir  que  tots  els 

navegadors els reproduissin fidelment, però s'ha prioritzar més en el pes i en la càrrega  

dels mateixos.

Navegadors <video>, <audio> Formats video Formats audio

Google Chrome 4.0 MP4, WebM, Ogg MP3, WAV, Ogg

Mozilla Firefox 3.5 MP4, WebM, Ogg MP3, WAV, Ogg

Internet Explorer 9.0 MP4, Ogg MP3

Safari 4.0 MP4 MP3, WAV

Opera 10.5 MP4, WebM, Ogg MP3, WAV, Ogg

Taula 2. Compatibilitat dels navegadors19

19. Informació extreta de http://www.w3schools.com/

74 Grau en Multimèdia - UOC

http://www.w3schools.com/


TFG – Tweaking head, joc de preguntes i respostes musicals Pol Pàmies Magrané

19. Instruccions d'ús

Tweaking head presenta un ús intuïtiu, simple i fàcil, amb la intenció de convertir-se en 

transparent. L'aplicació web s'ha dissenyat tenint en ment les persones i el públic objectiu 

amb  un  mínim  contacte  amb  la  tecnologia  i  per  extensió,  amb  poca  experiència  en 

navegar per Internet. Tanmateix, el producte aprofita, al màxim possible, les metàfores 

digitals, les accions comuns en eines i serveis similars, els colors i detalls d'estil, entre 

d'altres. Fins i tot,  per a donar un plus d'importància en el seu ús, a l'aplicació s'hi ha 

sumat  una  maquetació  i  estructura  coherents  a  les  diferents  pàgines,  indicacions  i 

orientacions que guien l'usuari, respostes a les seves interaccions,  spinners de càrrega 

per a mostrar l'usuari que alguna cosa està succeint, icones i tooltips que aporten petites 

ajudes d'utilització i aclariments, etc.

Per  molt  que  sembli  absurd,  es  recomana  que,  en  aquest  projecte,  es  faci  servir,  

estrictament, la navegació desenvolupada en l'aplicació web. En aquesta perspectiva, s'ha 

desactivat, mitjançant JavaScript, el botó 'anterior' (atrás, back) del navegador, per tal de 

no  provocar  conflictes  amb  les  variables  de  sessió  ni  amb  el  sistema  en  conjunt,  

especialment en la pàgina que porta a terme l'avaluació de les preguntes.

Pot existir la possibilitat que, a llarg termini i com a projecció de futur, s'adapti Tweaking 

head a aplicació per dispositius mòbils intel·ligents. La primera plataforma serà Android. 

En aquesta circumstància i tornant al fil de l'apartat, es desenvoluparà, de manera clara i  

conscisa, les corresponents guies d'instal·lació, requisits d'implantació i instruccions d'ús 

del producte. No obstant això, el procés de descàrrega i posterior execució al dispositiu 

mòbil és idèntic al que esdevé en la gran majoria d'apps. Per altre costat, no hi haurà cap 

tipus de problema ni dificultat en el seu ús, ja que tot el contingut, estructura, disseny i 

navegació seran els mateixos que a l'aplicació web.
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Malgrat la redundància, per a poder utilitzar Tweaking head és necessari disposar d'un 

ordinador amb connexió a Internet i un navegador actualitzat a la versió actual. Tenint clar 

aquest requeriment i comprovant, que tot és correcte, a continuació, es mostra un petit 

resum, a mode de guia d'usuari, dels passos principals a l'hora de navegar per l'aplicació:

(1) Obrir el navegador i accedir a www.tweakinghead.com 

(2) Un cop oberta l'aplicació web, es reprodueix una breu animació-audiovisual que 

inicia el joc. Automàticament després, s'obre la pàgina de presentació de Tweaking 

head on es presenta un resum de què tracta i com està estructurat. En prémer el  

botó “T'hi atraveixes?”, apareix el  formulari  de registre-accés on cal introduir un 

email i una contrasenya. A la part inferior del mateix formulari, s'hi localitza un link 

per  mitjà  del  qual  es  pot  recuperar  aquesta  contrasenya.  Si  es  dóna  aquesta 

situació, només cal inserir l'email utilitzat per l'accés a Tweaking head i instants 

més tard, es rep la contrasenya al correu.

(3) Una vegada dins de l'aplicació web, es troben les pàgines següents, accessibles de 

manera consecutiva i seqüencialment:

• Perfil de l'usuari. En aquesta pantalla, es pot apreciar informació respecte al 

pseudònim o nom del mateix, i d'altre referent als resultats obtinguts al llarg de 

l'aplicació:  preguntes afegides,  vegades que ha superat  el  joc i  extra  bonus 

completats. Tot just a sota, es poden observar, a mode informatiu, els nivells de 

Tweaking head i una icona que indica en qui es troba l'usuari. Finalment, hi ha 

un botó amb el text “Nivell X” (on X és el número del nivell) que en pressionar-

lo, es continua el joc al nivell actual.

• Nivell. Aquesta pàgina pren el rol de capítol d'un llibre, és a dir, introdueix el 

nivell que l'usuari pretén superar. Hi ha present un spinner que notifica a l'usuari 

que s'estàn carregant les preguntes. En alguna circumstància, pot manisfestar-

se la pregunta de tipus extra bonus, que com s'exposa en el  punt següent, 

ofereix a l'usuari la oportunitat de sumar algun nivell al nivell actual, de manera 

que aquest pren avantatge respecte la resta.

• Extra bonus. Està constituïda per una sola pregunta on es demana a l'usuari si 

és  capaç  d'endevinar  la  peça  musical  que  interpreten  els  diferents  àudios 

individuals i dependents de la mateixa. En contestar correctament i en funció de 
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les vegades que necessiti escoltar-los, l'usuari presenta l'opció de superar 2, 1 o 

0 nivells de cop. Aquest tipus de qüestió només està activa uns dies comptats 

en cada mes de l'any, fet que li atribueix un determinat privilegi resoldre-la. En 

aquesta  pantalla,  l'usuari  pot  escoltar  els  diferents  àudios  les  vegades  que 

requereixi, tenint en compte que, aquestes accions són contrapruduents: com 

més vegades, menys ambiciós és el premi. Aquests estan disponibles per mitjà 

dels botons situats sota del text de la pregunta. Al costat d'aquests, es troba un 

botó que permet inicialitzar i carregar els mateixos, pel cas que l'usuari vulgui 

sentir de nou els àudios. Les respostes possibles a la pregunta en qüestió es 

localitzen  a  sota.  Si  l'usuari  selecciona  el  botó  amb  la  resposta  correcta, 

automàticament després, el sistema ho indica de color verd. Al contrari, si és 

errònia, es mostra de color vermell i  es marca la resposta correcta de color 

verd.  Finalment,  a la part  inferior,  l'usuari  pot  apreciar un temporitzador,  que 

després de 3 segons de prémer alguna resposta, el sistema l'avalua. Aquest 

objecte  està  acompanyat  d'un  element  que  representa  el  premi  que 

aconsegueix l'usuari, que apareix quan el sistema realitza la comprovació de la 

seva resposta. Per acabar, s'obre una petita pantalla que informa a l'usuari dels 

resultats  obtinguts  en  aquesta  pregunta.  Mitjançant  el  botó  “El  meu  perfil”, 

s'accedeix al perfil de l'usuari actual.

• Pregunta. En  aquesta  pàgina,  es  pot  observar  la  base  del  contingut  de 

Tweaking head. Cada pregunta es diferencia de l'anterior i la següent pel fet 

que es qüestiona algun tema de les branques musicals següents:  harmonia, 

llenguatge, composició, curiositats i història de la música, bandes sonores de 

pel·lícules i anàlisi auditiu. Aquesta pantalla segueix la filosofia i estructura de la 

d'Extra bonus, o millor dit, és aquesta última que es basa en la que es comenta 

ara. Així doncs, està constituïda pel text de la pregunta, una nota de l'escala 

musical que la identifica, el recurs auditiu o visual que demani aquesta per a la  

seva correcta comprensió,  les quatre possibles respostes i  un temporitzador 

inferior,  que  transcorreguts  els  3  segons,  el  sistema  n'avalua  l'escollida. 

L'element  que  diferencia  aquesta  pàgina  de  l'anterior,  és  el  comptador  de 

preguntes encertades que es manté al llarg de les 7 preguntes de cada nivell. El 

sistema de verificació de la tria dela resposta, per part de l'usuari, és el mateix 
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que en el cas anterior: resposta correcta de color verd, resposta errònia de color 

vermell.

• Resultats. Al final de cada nivell, s'informa a l'usuari de les respostes escollides 

en cada pregunta i, per extensió, dels resultats finals obtinguts. Cada pregunta 

s'identifica per una nota de l'escala musical que, en aquesta pantalla, s'indica 

com a tal. Cada una d'aquestes notes contene un tooltip amb un aclariment de 

la  branca  a  què  fan  referència.  Per  tal  de  distingir  les  preguntes  resoltes 

satisfactòriament i  les que no,  cada una d'aquestes notes es representa pel 

color de cada pregunta o de color gris, respectivament. Just a sota es mostra un 

text que explica a l'usuari el resultat de les seves interaccions dutes a terme al 

llarg  de  cada  pregunta.  Finalment,  l'usuari,  segons  si  ha  respòs  totes  les 

preguntes en bones sensacions o té alguna on s'ha equivocat, pot continuar en 

el nivell següent o bé, per altre costat, repetir l'actual. També, s'ofereix l'opció de 

navegar al seu perfil.

• Felicitació. Felicita  l'usuari  un  cop  superats  els  dotzes  nivells.  Proposa  la 

oportunitat d'afegir una nova pregunta a Tweaking head, doncs és voluntari. Si 

es pressiona el botó per aquest últim fi, s'accedeix a la pàgina en qüestió. Si es 

prém l'altre botó, l'usuari entra a la pantalla d'agraïment.

• Afegir nova pregunta. Conté un formulari d'inserció de nova pregunta que, en 

acabar,  s'envia al  creador i  autor de Tweaking head per a seva correponent 

validació. Cada entrada de text està acompanyada d'una icona d'informació que 

indica a l'usuari què cal introduir en cada una.

• Agraïment. Es presenta un breu text final a mode d'agraïment a l'usuari i la 

possibilitat que aquest, de forma totalment voluntària i opcional, pugui enviar,  

via formulari, una opinió i suggeriment de millora de Tweaking head. Finalment, 

hi  ha un últim botó que, per mitjà d'ell,  l'usuari pot tornar a començar el joc 

enviant-lo al seu perfil amb la informació actualitzada. 
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20. Bugs

A mesura que tant el projecte com el producte avançaven, es registraven problemes i 

bugs que retrocedien el seu desenvolupament. Després de depurar-los i conèixer el seu 

origen, s'han solucionat, cosa que s'ha pogut seguir en la seva confecció.

A continuació, es poden observar aquells que es consideren més destacables, amb la 

solució utilitzada en aquest projecte. Abans que res, és rellevant deixar constància de 

modificar l'arxiu .htacces, situat a l'arrel de la instal·lació, que defineix a quines carpetes 

es permet el seu accés a través de la URL.

Imatge 34. Arxiu .htacces

Primer bug. El  filtre XSS busca tècniques emprades per evitar codi  a les dades que 

provoquin accions no desitjades i conflictes a l'aplicació web, en quant a programació. 

S'ha utilitzat, a la funció set_rules() de la classe Form Validation de CodeIgniter, per 

'escapar' i descontaminar les dades inserides per l'usuari en els diferents formularis.

Depuració  i  identificació. La  tècnica  xss_clean no  s'aplica  de  la  forma  estimada, 

doncs no s'ha especificat l'ús del helper Security dins l'arxiu config.

Solució. Afegir el helper Security dins l'arxiu config.

Segon bug. En moltes vistes o views s'ha introduït codi opcional i dinàmic provinent del 

controlador  que la  mostra.  És opcional  i  dinàmic  perquè no sempre es visualitza  per 

pantalla, doncs només es porta a terme quan succeeix alguna acció i/o es dóna alguna 

determinada circumstància.

79 Grau en Multimèdia - UOC



TFG – Tweaking head, joc de preguntes i respostes musicals Pol Pàmies Magrané

Depuració  i  identificació. A l'exhibir  les  diferents  vistes  que  contenen  aquest  codi, 

CodeIgniter salta amb un error de variable indefinida.

Imatge 35. Exemple bug variable indefinida

Solució. Ús de la funció de PHP isset() que determina si una variable està definida i 

no és NULL. També s'ha comprovat el resultat de funcions provinents del controlador, com 

ara  validation_errors(),  validant  i  constatant  que  el  valor  de  la  mateixa no fos 

NULL.

Tercer bug. Les variables  compt i  resposta són objectes de la pàgina Pregunta que 

serveixen per informar a l'usuari del nombre de respostes contestades correctament i dels 

resultats  obtinguts  al  final  de  cada  nivell,  respectivament.  És  interessant  i,  de  fet 

necessari,  mantenir-les  al  llarg  de  cada  pregunta  i  nivell  per  tal  de  presentar  una 

informació fidedigne a l'usuari.  En un primer moment,  es definien com a variables de 

sessió del tipus  flashdata, que constitueixen un tipus d'objectes només disponibles una 

vegada (quan es fa una petició al servidor); després es destrueixen.

Depuració i identificació. Les variables compt i resposta no es mantenen durant cada 

pregunta i nivell.  El problema pot venir derivat de l'ús de variables de sessió del tipus 

flashdata.
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Solució. La variable de sessió  flashdata resposta es canvia a  userdata, la qual cosa 

esdevé un objecte permanent fins als resultats de la mateixa mantenint-ne l'estat i el valor  

de cada una, per a poder seguir l'activitat de l'usuari mentres navega pel lloc. Per la seva 

banda, la variable de sessió flashdata compt s'obté per AJAX i s'envia, de nou, a la vista 

pertinent.  Al  finalitzar  l'última  pregunta  i  tenint  present  que  les  flashdata només  són 

disponibles una vegada, s'afegeix una petició addcional a la variable compt mitjançant la 

funció keep_flashdata. D'aquesta manera, a la pàgina dels resultats de cada nivell es 

pot determinar si l'usuari ha de repetir el mateix o pot continuar amb el següent.

Quart bug. Els botons de cada pregunta contenen les seves possibles respostes. En 

algun cas, aquestes poden tenir text que estigui format pel caràcter apòstrof (').

Depuració i identificació. En executar el controlador que mostra la vista, JavaScript salta 

amb l'error següent, diferent en Google Chrome i Mozilla Firefox:

Imatge 36. Bug caràcter apòstrof (')

Solució. Quan es va començar a desenvolupar la verificació que el botó amb la resposta 

correcta fos igual  a la resposta correcta emmagatzemada a la base de dades,  es va 

passar per alt que al situar les cometes simples entre aquesta última, fés aparèixer l'error 

anterior,  ja que no ho interpretava com text  sinó com a caràcter.  La solució  es resol  

canviant aquestes cometes simples per cometes dobles.

Cinquè bug. Algunes preguntes dels nivells requereixen presentar un determinat recurs, 

ja sigui auditiu o visual, per a ser compresos millor i poder respondre amb seguretat i  

coneixement. 
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Depuració i identificació. Alguns recursos no es visualitzen ni es carreguen. JavaScript 

mostra una fallada en la càrrega del fitxer amb error 403 (Forbidden). Després d'investigar 

l'origen d'aquest problema, es conclou que aquest ve derivat pels permisos dels mateixos 

arxius.

Solució. Modificar  els  permisos dels  arxius  per  mitjà  de la  informació  dels  mateixos. 

Canviar el sense accés a només lectura.
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21. Projecció de futur

S'espera que Tweaking head sigui acceptat positivament pels usuaris, tant si disposen 

coneixements  de música  com si  no,  i  que  aquests  opinin  que la  seva existència  era 

necessària. Es desitja, també, que l'aplicació web augmenti amb nou contingut provinent 

pels mateixos usuaris i amb noves funcions per part del programador i creador del mateix, 

cosa que el producte no serà estàtic i es podrà catalogar de dinàmic i en creixement. Una 

de les expectatives que també presenta pes és que, a curt termini, Tweaking head sigui  

competitiu  al  mercat,  pugui  estar  en  bones  posicions  del  rànquing  d'aquest  tipus 

d'aplicacions  i  representi  un  avantatge  el  seu  ús  respecte  d'altres  eines,  serveis  i 

plataformes de suport similars. Amb la finalitat de poder aconseguir tots aquests beneficis,  

és ineludible que el projecte plantejat i el producte desenvolupat compleixi els objectius 

proposats i descrits a l'apartat 3 d'aquesta memòria.

Per  a  introduir  un  punt  a  favor  i  que  Tweaking  head  sigui  capaç  d'obtenir  aquestes 

projeccions de futur, posteriorment, es descriuen algunes millores interessants:

• Implementar l'aplicació web en diferents idiomes.

• A la pàgina Perfil, figurar el nom dels usuaris que hi ha a cada nivell (màxim 3).

• Observar  si  el  procés  de  registre-accés  és  clar  i  còmode.  En  funció  d'això, 

perfeccionar-lo separant el registre de l'accés per mitjà de tabs.

• Desenvolupar o adquirir de tercers una pàgina d'administrador de l'aplicació web 

des de la qual es pugui inserir, modificar i/o eliminar contingut eficientment.

• Oferir la possibilitat de canviar el pseudònim de l'usuari.

• Realitzar més preguntes de tipus Extra bonus, especialment una que usi la funció 

drag&drop de la llibreria UI de jQuery.

• Crear  la  taula  auxiliar  entre  Usuaris-Extra  bonus  i  aprofitar-la  per  a  elaborar 

avantatges per a seguir avançant.

• Enllaçar Tweaking head a la xarxa social Facebook, de manera que s'hi pugui jugar 

i accedir des d'allà.

• Adaptar o implementar l'aplicació web a dispositius mòbils intel·ligents.
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22. Pressupost

Tot i que el present projecte, l'autor s'ha posat a la pell tant del dissenyador, maquetador, 

desenvolupador, programador com del director, s'ha decidit reflexionar sobre quin equip i 

personal seria necessari per al seu desenvolupament real, que després ha servit per a 

estimar les hores treballades aproximadament. S'ha intentat comptar amb una plantilla el 

més reduïda possible:

• Director de projecte: la seva tasca consisteix en gestionar, a escala global,  el 

projecte,  en  realitzar  el  pressupost  i  el  pla  de  treball,  control  de  reunions 

administratives i de seguiment.

• Dissenyador gràfic: és l'encarregat  de tot  allò que envolta la imatge general i 

corporativa de l'aplicació web. També presenta tasques de maquetador.

• Dissenyador de la interacció: porta a terme el disseny de les interaccions de 

l'aplicació, parlant en sentit ampli. També se centra en les accions i esdeveniments 

que executa l'usuari en l'aplicació, així com la navegació.

• Dissenyador dels recursos sonors (compositor/músic): amb la opció que sigui 

músic  i/o  compositor  és  la  persona  que  es  fa  càrrec  de  l'elaboració  de  les 

preguntes i respostes musicals, sobretot la construcció dels recursos d'aquestes.

• Programador: és  imprescindible  que  tingui  un  alt  coneixement  dels  diferents 

llenguatges i  tecnologies del  projecte,  amb la capacitat  i  esforç suficients per a 

realitzar tant el frond-end com el back-end.

• Finalment,  com  a  darrer  punt,  tant  el  programador,  el  dissenyador  de  les 

interaccions,  el  gràfic  com el  director  del  projecte  establirien  uns  dies,  un  cop 

enllestida  la  producció  de  Tweaking head,  a  fi  d'unir-se en una sola  persona i  

testejar i provar l'aplicació.

Es calculen unes 8hores/dia per a cada treballador. Pel cap baix, el projecte presenta un 

pressupost d'uns 9000€ aproximadament.
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23. Conclusions

Un  cop  finalitzat  el  projecte  de  l'aplicació  web  Tweaking  head  utilitzant  els  diferents 

llenguatges i tècniques de programació, tant del costat servidor (CodeIgniter i PHP) com 

del costat client (JavaScript, jQuery i AJAX), puc dir, personalment i amb coneixement de 

causa,  que ha estat  un procés de treball  molt  interessant  que m'ha aportat  una gran 

diversitat de beneficis tant a nivell personal com professional així com també m'ha permès 

conèixer i aprendre nous aspectes i avantatges, especialment, el fet de treballar des de 

zero, i pràcticament sense experiència prèvia, amb el model MVC. Com a músic que sóc, 

l'interès en materialitzar aquest projecte, que d'entrada era una utopia, a hores d'ara és 

una realitat, cosa que em fa sentir orgullós per l'esforç, paciència i voluntat destinats al 

mateix. No obstant això, aquest procés de treball ha resultat molt dur, ja que s'ha dedicat  

temps  extra  per  a  resoldre  i  solucionar  problemes,  identificar-ne  el  seu  origen  a  fi  

d'esbrinar quina era la solució òptima i, sobretot, disposar de moltes hores per l'estudi del 

framework CodeIgniter.

El disseny i desenvolupament de la interfície de les diferents pàgines ha estat una de les  

etapes  que  més  atenció  hi  he  reservat,  ja  que  és  on  la  figura  de  l'usuari  rep  més 

protagonisme.  És  innegable  que  hi  ha  aspectes  a  millorar,  però  considero  que  he 

aconseguit  implementar  una  aplicació  web  agradable,  intuïtiva  i  senzilla,  visualment 

parlant. Amb això, ja he complert un dels objectius: interfície d'usuari simple i fàcil.

Personalment,  vull  fer un petit  esment a l'etapa de programació de Tweaking head. Si 

se'm permet, m'ho he passat com un crio fent i desfent funcions i accions. Aquest interès 

en la programació ha vingut propiciat per l'estudi que se n'ha fet durant el grau, que per la  

seva banda, molts dels coneixements adquirits,  tant d'aquest àmbit  com d'atres, s'han 

aplicat al llarg del projecte. Crec que el producte final desenvolupat presenta diversos 

factors de diferents assignatures del mateix grau, cosa que entenc que sense la seva 

dedicació no ho hagués pogut portar a terme.
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Pel que fa a la documentació, considero que, durant el transcurs del projecte, he realitzat  

un treball estricte, primmirat i meticulós que s'ha vist beneficiat pel repartiment i divisió del  

projecte  en  entregues  parcials.  Certament,  tot  el  que  s'elaborava  o  s'eliminava,  es 

documentava  i  s'escrivia  en  brut,  a  fi  de  poder  justificar-ho  tot,  posteriorment,  a  la 

memòria, sense perdre'n cap detall.

Molt ha estat l'esforç que el projecte m'ha exigit, tot i que, no obstant, ha valgut la pena, ja 

que el resultat final ha estat igual o més gratificant que la i·lusió i motivació inicials. Això 

m'omple de confiança per emprendre nous camins i projectes de característiques similars 

en el futur. En definitiva, estic molt satisfet i content amb l'èxit aconseguit. Opino i crec que 

he donat resposta a tots els objectius marcats al principi del projecte. De totes maneres, 

queda clar, aquí, que aquesta n'és una primera versió, però, altrament, s'espera que creixi  

progressivament. Sincerament, després del grau, m'agradaria mantenir-lo i millorar-lo.

Finalment, em sento molt feliç de tenir la sort i la oportunitat de tancar l'estudi del Grau en 

Multimèdia amb un projecte que barreja la tecnologia multimèdia i la música, les meves 

dues passions i, probablement i desitjadament, vocacions.
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Annexos

Annex 1. Lliurables del projecte

• La  present  memòria: arxiu  en  format  PDF  que  deixa  constància  de  tota  la 

informació generada al llarg del projecte i del procés de desenvolupadament seguit.

• Codis  de  Tweaking  head: aplicació  funcional  en  local  que  es  compartirà, 

juntament amb la base de dades comprimida, a Dropbox.

• Presentació del projecte, en vídeo.

• Presentació visual-escrita del projecte.

• Autoinforme d'avaluació.
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Annex 2. Codi font (extractes)

A continuació, es detallen parts i fragments rellevants del codi font de Tweaking head.cat, 

amb les descripcions i explicacions corresponents.

En primer lloc, es comenten els arxius  config.php, autoload.php i database.php. Tots 

ells serveixen per a definir tot allò que s'utilitzarà posteriorment així com també, és on 

s'estableixen els paràmetres de configuració de diversos elements de l'aplicació. Per la 

seva banda,  a  config.php es concreten els  valors  de  les  variables  de sessió,  la  clau 

d'encriptació de la classe pertinent i  la determinació de la URL base del  lloc.  Així,  en 

aquesta darrera situació, per mitjà de la funció  base_url() es fa referència a aquesta 

URL.

Imatge 39. Configuració de la classe Session a config.php

Per altre costat, a database.php es fixen les variables de configuració que es requereixen 

per tal d'accedir, correctament, a la base de dades. No presenta cap més secret.

Finalment, a autoload.php s'especifiquen les llibreries i helpers necessaris que se'n farà 

ús. Tal i com es pot observar a la imatge, s'empren les llibreries database, form_validation 

i session i, els helpers url, form i security.

Imatge 40. Fragment autoload.php
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Un dels arxius catalogat com a important és routes.php, localitzat a dins la carpeta config 

del directori de l'aplicació, com els exposats abans. En aquest fitxer, s'hi han definit les 

peticions URI mitjançant les quals es concreten les funcions dels controladors.

Imatge 41. Arxiu routes.php

Atès que la majoria d'elements comparteixen una mateixa estructura i una certa similitud 

funcional i de finalitat, i amb la intenció d'evitar la redundància en repetir aspectes i codi,  

s'ha  considerat  rellevant  glossar-ne i  explicar-ne  un de cada  un d'ells:  el  controlador 

pregunta.php, el model  bd_usuari.php i les vistes afegir_pregunta.php, header.php i 

footer.php; aquestes  últimes actuen de plantilles  fixes  en la  majoria  de  pantalles  de 

l'aplicació.

D'entrada, els models s'han guardat amb la nomenclatura següent: bd_nomdelataula.php. 

Aquest nomdelataula fa referència a la taula de la base de dades de la qual extreuen la 

informació per mitjà de les funcions que contenen. D'aquesta manera, es disposava d'una 

organització  i  ordre  clars  i  precisos.  No  obstant  això,  algunes  taules  emmagatzemen 

informació no gaire rellevant per a la consecució i interaccions de Tweaking head, cosa 

que les funcions que la consulten s'han decidit afegir als models que n'estableixen una 

relació més directa. 
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A línies generals, a l'aplicació existeixen tres models solament: bd_extrabonus, bd_usuari i 

bd_pregunta. En aquest cas, es descriu el model bd_usuari.php.

Imatge 42. Fragment model bd_usuari.php

Les  funcions  dels  models  s'anomenen  d'una  manera  que  s'entèn  què  és  el  que  es 

consulta  i  retornen.  Així,  si  es  donés  la  situació  que  un  programador  extern  vulgués 

encarregar-se del projecte, no presentaria cap tipus de problema en el seu aprenentatge:

getUsuariById($id)

✔ El primer terme fa referència a l'acció que es pretén portar a terme (insert, select o 

get, update).

✔ El segon terme és aquella informació que es té la intenció d'obtenir i/o consultar.

✔ El tercer terme és opcional. És la condició per la qual es vol la informació anterior; 

en  aquesta  circumstància  seria  el  valor  entre  parèntesi.  Si  no  s'especifica,  es 

comprèn que es consulta tota la informació.
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Per  tant,  a  mode  de  resum,  les  funcions  del  model  bd_usuari  realitzen  les  tasques 

següents. Cal tenir en compte que s'ha intentat retornar els valors de tipus objecte, cosa 

que, paral·lelament, és necessari tenir present la funció de CodeIgniter que ho permet 

(result() per molts objectes, row() per només un):

• insertUsuari($data): insereix la informació guardada a la variable $data a la taula 

usuari.  Aquesta  funció  s'empra  en  el  registre-accés  de  la  pàgina/vista 

presentació.php

• getUsuariByMailPass($mail, $pass): consulta la informació de l'usuari segons el 

seu email i contrasenya. S'usa per a comprovar les credencials introduïdes en el 

procés de login.

• getUsuariByMail($mail): consulta la informació de l'usuari en funció del seu email. 

Com en el  cas  anterior,  gràcies  a  aquesta  funció  es  verifiquen  les  credencials 

introduïdes en el procés de login per part de l'usuari.

• getUsuariById($id): consulta la informació de l'usuari  depenent  del  seu Id a la 

taula. El seu ús es troba al llarg de Tweaking head.

• getPassByMail($mail): consulta  la  informació  de  la  contrasenya  de  l'usuari 

mitjançant el seu email. El seu motiu d'implementació ve donat per la possibilitat de 

recuperar aquest password (l'email hauria de ser el mateix que l'usat en el registre-

accés).

• updateNivellUsuariById($id, $nivell): modificació del nivell  de l'usuari per mitjà 

del seu identificador.

• updateJSUsuariById($id,  $jocSuperat): actualització  del  comptador  de  les 

vegades  que  el  joc  ha  estat  superat  per  part  de  l'usuari  per  mitjà  del  seu 

identificador. (JS = Joc Superat).

• updatePAUsuariById($id,  $novapregunta):  actualització  del  comptador  de 

preguntes  afegides  de  l'usuari  per  mitjà  del  seu  identificador.  (PA =  preguntes 

afegides).

• updateEBUsuariById($id, $ebSuperat): modificació del comptador d'extra bonus 

superats per part de l'usuari per mitjà del seu identificador. (EB = Extra bonus).

• updateIdEBUsuariById($id,  $id_eb): actualització  de  l'id  de  l'extra  bonus 

contestat per part de l'usuari via el mateix identificador. (EB = Extra bonus).
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Gairebé tots els controladors estan constituïts per funcions que mostren alguna vista, amb 

l'excepció d'alguns que són les receptores de paràmetres i variables provinents de jQuery 

via  AJAX  i  que  presenten  l'objectiu  de  captar  les  interaccions  de  l'usuari  i  mostrar 

quelcom, posteriorment, de manera dinàmica. En aquesta memòria, s'ha decidit dedicar 

unes línies al controlador  pregunta.php, l'objecte que rep més pes i consta com a eix 

central a Tweaking head.

En una primera instància, es pot apreciar el constructor del mateix controlador. Aquí s'han 

definit els models dels quals es cridaran algunes de les funcions especificades. També,  

cal donar un determinat èmfasi al fet de validar (i no solament en aquest controlador) si  

l'usuari segueix loguejat a l'aplicació. En el cas que no ho estigui, automàticament, es 

tancarà la seva sessió i s'obrirà la pàgina de presentació. Aquesta acció és merament de 

seguretat i imprescindible.

Imatge 43. Constructor del controlador pregunta.php

Seguidament, la funció  mostrarNivell() parla per si sola. A grans trets, es consulta, 

de les variables de sessió de l'usuari, el seu nivell i identificador a fi de mostrar-lo a la 

vista en qüestió i realitzar les consultes corresponents a la BD. Per a generar la frase a  

l'atzar i la pregunta de tipus Extra bonus, es porten a terme les funcions pertinents amb un 

número aleatori entre 1 i 13 i la comprovació de si a la data d'avui hi ha actiu un extra 

bonus. Segons aquest darrer factor, es presenta o no la informació relativa al mateix a 

través de la vista. Per això, s'usa un if per a verificar que la variable extrabonus no sigui 

NULL i, posteriorment, mitjançant un altre  if, s'examina si l'usuari ha contestat o no el 

mateix. En funció de si ho ha fet o no, l'extra bonus estarà o no disponible.
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Imatge 44. Funció mostrarNivell()

Posteriorment, la funció mostrarPregunta($branca) s'encarrega d'exhibir per pantalla 

la pàgina de cada pregunta segons el número que tingui entre parèntesi. Gràcies al fet  

d'emprar  el  model  MVC,  s'ha  pogut  reaprofitar  el  codi:  una  sola  vista  que canvia  de 

contingut dinàmicament, tot gestionat per un sol controlador.

En generar la primera pregunta, s'inicialitza la variable comptador a zero. En la resta de 

preguntes, es defineix comptador com a variable de sessió de tipus  flashdata que, per 

mitjà de la funció keep_flashdata() en cada iteració permet mantenir-ne el seu valor. 

La tria aleatòria de cada pregunta de cada branca musical es porta a terme de la manera 

següent, tenint en compte que si un usuari incorpora una nova pregunta, aquesta també 

estigui disponible:

A. Se seleccionen, a través de la funció  getPreguntesByBranca($branca) amb la 

variable branca com a condició, els ids de les preguntes.

B. Es desclara una variable de tipus array que emmagatzemarà, en cada posició, cada un 

d'aquests ids.
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C. La funció array_rand() retorna el valor d'una posició de manera aleatòria, de l'array 

que conté com a paràmetre.

D. Aquest  valor  aconseguit  fa  referència a la id de la pregunta que es mostrarà.  Així 

doncs,  es realitza la consulta  getPreguntesById($id) mitjançant aquest valor,  a fi 

d'obtenir  la informació relativa (text,  respostes possibles i  correcta,  recurs i  informació 

d'aquest).

E. Via l'ús d'un foreach() es prepara, a l'array $data, la informació a mostrar a la vista 

preguntes.php.

F. Pel que fa al recurs, si aquest existeix a la pregunta, se n'obté el format a partir de 

funcions com explode() i  end(), al qual, juntament amb el mateix recurs, s'afegiran a 

l'array $data per a ser impressionats a la vista en qüestió. La raó per la qual se'n separa el 

format radica en inserir les etiquetes <audio> i <img> a la vista esmentada, comprovant-

ho, mitjançant una estructura condicional (if...else).

Finalment,  les variables de nivell,  nota, comptador i  branca són mostrats,  també, a la 

vista.

Imatge 45. Fragment de la funció mostrarPregunta($branca)
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La funció obtenirDades() és la receptora de variables els valors de les quals provenen 

de  jQuery  via  la  tècnica  AJAX.  Així  doncs,  obtenirDades() llegeix  els  paràmetres 

comptador, que es defineix com a variable de sessió flashdata (amb l'objectiu que estigui 

disponible a la pròxima petició del servidor per l'ús de la funció explicada al cas anterior) i  

branca. Seguidament, es llegeix la resposta de l'usuari que admet dos valors: 1 (resposta 

correcta) i 0 (resposta incorrecta). Aquestes respostes són emmagatzemades en variables 

de sessió userdata, que si es recorda bé, són variables on els seus valors perduren fins 

que  se'n  declara  la  seva  destrucció.  D'aquesta  manera,  es  guarden  7  respostes 

identificades per la nota musical, la qual apunta a la pregunta contestada.

Imatge 46. Funció obtenirDades()

Com el mateix nom indica, mostrarResultats() es presenta a l'usuari què ha obtingut 

a cada pregunta. En primer lloc, es llegeixen les respostes de les variables de sessió 

userdata de funció anterior,  el comptador de tipus  flashdata, el  nivell  i  identificador de 

l'usuari. A continuació, segons els resultats que ha obtingut l'usuari, es mostra un text o 

altre, a més d'aclariments i ajudes.

En el cas que l'usuari hagi superat el nivell  12, se li ofereix la oportunitat d'obtenir un 

premi així com actualitzar-ne la informació respecte les vegades que ha superat el joc. En 

aquest sentit, també s'actualitza el nivell del mateix usuari tant de la taula de la BD com de 

la variable de sessió userdata nivell.
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Abans de llançar la vista a pantalla, s'elimina i es destrueix la variable de sessió userdata  

que emmagatzemava els resultats de cada pregunta per part de l'usuari.

Imatge 47. Fragment de la funció mostrarResultats()

Totes les vistes, excepte la pàgina inicial, estan acompanyades per dos parts, que actuen 

com a plantilla fixe al llarg de tot el producte:

• header.php: obre l'etiqueta <html>, estableix el <title> de Tweaking head i els 

diferents recursos .css i .js usats al llarg de l'aplicació.

• footer.php: situa el peu inferior a la pàgina inserint altres recursos .js necessaris per 

a una interpretació correcta de la vista.
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Imatge 48. Arxiu header.php

Imatge 49. Arxiu footer.php

Entre el header i footer, s'hi troba una tercera vista susceptible a modificacions, ja que és 

la part  del contingut que canvia d'informació a mesura que s'hi  accedeix mitjançant el  

controlador.  La  vista  que  es  comenta  a  continuació,  i  que  tanca  aquest  annex  és 

afegir_pregunta.php.

Abans de res, cal esmentar que totes les vistes comparteixen una part superior semblant  

que conté la barra de navegació formada pel logo de Tweaking head a l'esquerra i el botó 

sortir a la dreta.
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Imatge 50. Fragment de la vista afegir_pregunta.php

Tornant al final de l'arxiu afegir_pregunta.php, estipular que presenta un formulari, amb 

tooltips i aclariments, on l'usuari pot consultar què es demana en cada entrada de text i  

enviar la nova pregunta. En aquesta situació, s'ha emprat el  helper  form per a dur a 

terme la validació del mateix. Si aquesta verificació existeix i és errònia, fa saltar un avís 

d'alerta a l'usuari indicant-li  els requisits de cada  <input> del formulari i per extensió, 

dels  errors  que  ha  comès.  Per  això,  es  defineix  a  la  vista  afegir_pregunta.php,  la 

comprovació de si el retorn de la funció validation_errors() és NULL o no.
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Annex 3. Llibreries/Codi extern emprat

Són diverses les llibreries de tercers utilitzades en el projecte. CodeIgniter, malgrat que 

també sigui  extern,  s'ha considerat  com a codi  font  i  doncs,  s'ha detallat  a  l'annex 2 

juntament amb PHP:

• CodeIgniter: framework basat en el  model MVC per a aplicacions web de codi 

obert  i  apte  per  a  crear  llocs  web  dinàmics  per  mitjà  de  PHP.  Pàgina  oficial: 

www.codeigniter.com

• Bootstrap: framework que proposa la opció de simplificar el disseny de l'estructura 

de la pàgina aportant-li components responsives, la qual cosa permet que s'adapti 

de manera òptima i eficientment a les dimensions de la pantalla. Per ampliar la 

informació: www.getbootstrap.com

• Font Awesome: llibreria que permet incloure fonts iconogràfiques a les diferents 

pantalles  fàcilment.  Si  es  vol  disposar  de  més  informació,  accedir  al  web: 

www.fontawesome.io

• jQuery: llibreria que dota el llenguatge de programació JavaScript de més eficència 

i  agilitat.  També facilita  el  desenvolupanment al  costat  client  amb JavaScript.  A 

l'enllaç següent www.jquery.com es pot obtenir més detalls i aspectes interessats. 

• AJAX: Tot  i  que formi part  d'una tècnica dins de la llibreria jQuery, s'ha decidit 

separar-la i tractar-la com a independent. AJAX constitueix una tècnica o tecnologia 

asíncrona  de  desenvolupament  web  dirigida  a  l'elaboració  d'aplicacions 

interactives. Un dels factors més coneguts i interessants és la possibilitat de portar 

a  terme  canvis  sense  haver  de  recarregar  la  pàgina,  cosa  que  es  millora  la 

interactivat, velocitat i usabilitat.
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Annex 4. Per què 'Tweaking head'?

Tweaking head correspont a la traducció 'Afinar el cap', en anglès. En primera instància, 

es volia utilitzar aquest idioma per a donar i augmentar el public objectiu i no centralitzar-

lo, només a un determinat lloc geogràfic. L'elecció del nom en anglès també ha vingut per 

la influència que té en el món actual, ja que la globalització ha fet d'aquesta llengua la 

més important i d'ús indispensable.

Per altra banda, la traducció literal  de 'Afinar el  cap' en anglès és 'Tuning head'. Això  

provoca moltes incongruències pel simple fet que el mot 'tuning', auditivament, pot rebre 

confusions amb la paraula 'tunning', emprada en el terreny automobilístic, la qual cosa no 

interessa en aquest àmbit i projecte.

L'elecció i tria del nombre de preguntes i nivells no és aleatori i fruit de l'atzar, sinó que 

presenta una raó justificada,  clarament influenciada per  l'art  de la música.  Així  doncs, 

s'han definit dotze nivells per les dotze notes musicals que existeixen, comptant, per això, 

les 7 possibles (do, re, mi,  fa,  sol,  la,  si)  més les 5 que,  tenint  una alteració com un 

sostingut  (#),  configuren un nou so (do#,  re#,  fa#,  sol#,  la#).  En aquest  context  i  per 

deixar-ho aclarit, el mi# i el si# no formen part d'aquest grup donat que fan referència al fa 

i al do, respectivament (entre mi-fa i si-do hi ha mig to i el sostingut aplicat a una nota, li 

suma aquest mig to). Al seu torn, com es pot entreveure, hi ha 7 preguntes pel fet que 

existeixen aquest nombre de notes a l'escala musical actual.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Newman
https://es.wikipedia.org/wiki/Danny_Elfman
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Williams_(compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Zimmer
https://es.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrick_Doyle#Listado_de_obras
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• Twitter Bootstrap: https://es.wikipedia.org/wiki/Twitter_Bootstrap

• JavaScript: https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript

• jQuery: https://es.wikipedia.org/wiki/JQuery

• AJAX: https://es.wikipedia.org/wiki/AJAX

• Ellislab: https://es.wikipedia.org/wiki/EllisLab 

• Modelo-Vista-Controlador (MVC):

• https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador  

• XAMPP: https://es.wikipedia.org/wiki/XAMPP

• Licencia MIT: https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_MIT 

• GNU General Public License:

https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License

• Apache License: https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_License

• Usabilidad: https://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad

Developer.mozilla. Lista de elementos.

https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5/HTML5_lista_elementos

Developer.mozilla. CSS reference.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference

Developer.mozilla. Usando audio y video con HTML5.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Usando_audio_y_video_con_HTML5

W3C Schools. PHP, JavaScript, jQuery, AJAX, Bootstrap i CSS.

http://www.w3schools.com

Getbootstrap. Documentació.

http://getbootstrap.com

PHP. Documentació.

http://www.php.net/docs.php
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Vidamrr. 30 ejemplos de sitios web usando el Framework Bootstrap

http://www.vidamrr.com/2013/03/30-ejemplos-de-sitios-web-usando-el.html

Socialancer. 10 principios heurísticos de usabilidad.

http://www.socialancer.com/los-10-principios-heuristicos-de-la-usabilidad-en-tu-web/

Desarrollo web. Principios generals de usabilidad en sitios web.

http://www.desarrolloweb.com/articulos/1133.php

Slideshare. Principios básicos de usabilidad y accesibilidad.

http://es.slideshare.net/percynegrete/principios-bsicos-de-usabilidad-y-accesibilidad

HTML5rocks. HTML5 video.

http://www.html5rocks.com/en/tutorials/video/basics/

CodeIgniter. Guia de usuario.

http://escodeigniter.com/guia_usuario/

No solo usabilidad. Informe APEI sobre usabilidad.

http://www.nosolousabilidad.com/manual/3_2.htm

Sidar. ¿Qué es la usabilidad?

http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/quees/usab.htm

UPF. Diseño web centrado en el usuario.

http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-2/diseno_web.html

Musopen.  Reproducció del  llista  d'obres de compositors de la  història  de la  música  i  

consulta de les seves partitures.

https://musopen.org/

Teoria. Teoria, harmonia i pràctica musical.

https://www.teoria.com
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W3C Schools. HTML Color Picker.

http://www.w3schools.com/tags/ref_colorpicker.asp

Freepick. Imatges i vectors d'ús gratuït.

http://www.freepik.es

Font Awesome. Icones i spinners.

http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/

Proyectos agiles. Qué es SCRUM.

http://proyectosagiles.org/que-es-scrum/

Softeng. Metodología SCRUM para desarrollo de software.

https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum.html

Design Thinking. Design thinking en español.

http://www.designthinking.es/inicio/index.php

HTML5facil. Uso básico de la etiqueta audio en HTML5.

http://html5facil.com/tutoriales/uso-basico-de-la-etiqueta-audio-en-html5/

Axure. Descàrrega i consulta de dubtes referents a la realització dels wireframes.

http://www.axure.com/

Youtube. Tutorials i ajudes de CodeIgniter.

https://www.youtube.com/

Cristalab. Introducción a CodeIgniter.

http://www.cristalab.com/tutoriales/introduccion-a-codeigniter-c109252l/

Strackoverflow. Resolució i consulta d'errors i problemes a nivell de programació.

http://stackoverflow.com/
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Cristalab. Introducción a CodeIgniter: llibrería form_validation.

http://www.cristalab.com/tutoriales/introduccion-a-codeigniter-ii-la-libreria-form-validation-

c109972l/

Cristalab. Insertar datos a MySQL con jQuery y CodeIgniter.

http://www.cristalab.com/tutoriales/insertar-datos-a-mysql-con-jquery-y-codeigniter-

c110416l/

David Rojas. Videotutorial: Ajax con jQuery en CodeIgniter.

http://www.davidrojas.net/index.php/desarrollo-web/screencast-tutorial-ajax-con-jquery-en-

codeigniter/

Fernando Gaitan. CodeIgniter, parte 9: Librería Session.

http://fernando-gaitan.com.ar/codeigniter-parte-9-libreria-session/

Foros del web. Bloqueo del botón Atrás del browser.

http://www.forosdelweb.com/f13/bloqueo-del-boton-atras-del-browser-348458/

Respecte a les imatges i a la gran diversitat de recursos tant visuals com auditius utilitzats 

en l'aplicació en si, tots ells, es troben sota domini públic i s'emparen a l'ús de treballs 

acadèmics. De la mateixa manera, les imatges que acompanyen aquesta memòria són 

pròpies captures de pantalla o  bé imatges localitzades a Internet,  també, sota domini  

públic. En el cas d'emprar material aliè i de tercers que contingui uns determinats drets,  

tant en la present memòria com en l'aplicació desenvolupada, se n'ha especificat l'autor i  

creador dels mateixos.
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Annex 6. Vita

A continuació, s'exposa una breu nota biogràfica de l'autor d'aquest TF des de la vessant  

de la música:

Pol Pàmies Magrané neix al 20 de gener de 1993 a Reus (Baix Camp). Al 1998 comença 

els estudis de música i clarinet a l'Escola i Conservatori de Música de Reus on descobreix 

que la composició és una de les inspiracions que l'acompanya al resta de la seva vida i on 

té la oportunitat de tocar el clarinet baix i el piano. Al 2012 acaba els estudis del Grau 

Professional en l'especialitat de clarinet i, és quan comença a dedicar el seu temps a la 

composició,  cosa  que  decideix  assitir  a  cursos  enfocats  a  les  bandes  sonores  de 

pel·lícules. Decideix compaginar aquest temps creant la xaranga Bansonats, afegint-se 

com a membre al grup Sense Rumb i a la Cobla Reus. Actualment, està immers en el món 

musical.
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