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RESUM EXECUTIU
La motivació per sol·licitar la realització d’un projecte final de carrera personalitzat
parteix d’una idea de negoci que té com a punt d’inici la fusió de dues webs que
m’agraden molt: 

• Uvinum va nèixer com un portal de recomanació de vins fa més de cinc anys,
actualment també té inclosa la venda online i fa de portal intermediari de venda
online entre usuaris compradors i bodegues. 

• Wineissocial com a club de vins nacional que promociona el vi tant nacional com
vi d’altres països.

A partir d’aquests dos projectes, va néixer el interés per tal de muntar un portal web
amb el millor d’ambdues webs i enfocat només a la venda online de vi autòcton de les
Illes Balears. Aquest és el punt de partida del projecte però crec que és interessant
presentar-ho com a PFC. 

Any rere any estem veient que el comerç electrònic va en augment. Concretament, el
cas de l’empresa Uvinum és interessant, ja que varen tancar l’any 2015 amb vendes per
més de 8 milions d’euros, un 45% per sobre dels 5,5 milions d’euros que varen vendre
durant el 2014. Només a Espanya, el negoci del vi online mou uns 80 milions d’euros, un
1% correspon a uvinum.

Després de comentar-ho amb el consultor Óscar Escudero, varem creure interessant
enfocar el projecte des d’un punt de vista més d’investigació. Per això vàren decidir fer
un estudi sobre el cost de desenvolupament d’una tenda online mitjançant un software
lliure versus un software basat en J2EE a mida.

Per tant, en aquest projecte trobaràs un estudi comparatiu de tres principals softwares
lliures que s’empren actualment per muntar tendes online, així com l’estudi de tres
tecnologies java que empraríem per fer el mateix projecte a mida. A partir de les dades
recollides, ens decidirem per dur a cap la implementació amb una de les alternatives
analitzades.
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1.- INTRODUCCIÓ

Aquest projecte neix de la motivació personal de muntar una botiga online per a la
promoció de vins que s’elaboren a Mallorca. Després de comentar la idea principal del
projecte amb el tutor, vàrem donar-li una volta i vàrem pensar que seria més interessant
plantejar aquest projecte com un projecte per tal d’estudiar el  cost de desenvolupament
d’una tenda online mitjançant una de les eines de software lliure que podem trobar
actualment al mercat i comparar-ho amb el cost que ens podria dur, si féssim, el
desenvolupament partint de zero amb un framework J2EE amb estructura model - vista -
controlador i un framework de presentació com és Spring.  

Durant l’estudi, contemplarem l’anàlisi de requeriments que ha de tenir el projecte així
com un estudi comparatiu dels diferents softwares lliures que actualment s’utilitzen al
mercat per petites i mitjanes empreses  per tal de desenvolupar una botiga online sense
tenir grans coneixements de programació i l’estudi comparatiu de dos o tres frameworks
coneguts al món de J2EE que podem utilitzar com a alternativa al software lliure per tal
de desenvolupar la tenda a mida des de zero.

Una vegada analitzats totes les possibles alternatives, d’acord a l’especificació de
requeriments inicials, elegiré una de les alternatives i exposaré les raons de perquè
utilitzar-la i farem la corresponent implementació. 

1.2.- ABAST I OBJECTIUS

D’acord a una idea de negoci inicial i uns requisits funcionals, l’abast del projecte
consisteix en l’estudi comparatiu de les diferents eines tant de software lliure com de
software de desenvolupament al món J2EE que tenim a l’abast per tal de muntar una
tenda online. 

Aquest projecte ens permetrà analitzar els diferents requeriments funcionals i tècnics
que ha de tenir una tenda online des de diferents punts de vista ( logística, pagaments,
catàleg, disseny… ) i comparar una solució de software lliure amb el cost de
desenvolupament a mida.

Els principals objectius del treball són els següents:

• Fer un anàlisi dels requeriments funcionals i tècnics que ha de tenir una tenda
online.

• Investigar les solucions de software lliure que hi ha actualment al mercat.

• Investigar les alternatives que tenim a J2EE per tal de dur un desenvolupament a
mida d’una tenda online.

• Fer un estudi comparatiu de les eines investigades.
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• Comparar el desenvolupament d’una tenda online amb software lliure i un
framework genèric com Spring.

• Posar en pràctica els coneixements relacionats amb gestió de projectes,
mitjançant la planificació, execució i seguiment de tasques necessàries per posar
el projecte en marxa.

• Implementar una solució de tenda online.

1.3.- TECNOLOGIA

Pel que fa a les solucions més conegudes per tal de realitzar un ecommerce, les
solucions de software lliure treballen amb entorns LAMP ( Linux, Apache, Mysql i PHP).

Pel que fa al framework genèric J2EE, estudiarem el cost per fer-ho amb el framework
Spring i analitzarem diferents aspectes tècnics com servidor, capa de persistencia,
components de negoci, etc.

Com podem veure, son dos tecnologies completament diferents i en funció de la
investigació de les diferents alternatives, durant a terme el desenvolupament amb una
tecnologia o una altra.

1.4.- METODOLOGIA

Pel que fa a l’aspecte de metodologia, l’estratègia que seguirem serà la d’una
metodologia incremental, on analitzarem els requeriments inicials que ha de tenir el
sistema per tal de poosteriorment poder elegir la solució d’implementació que més ens
interessa. 

Com podem veure al següent gràfic,  es representa el funcionament de la metodologia
incremental, dividim el projecte en mòduls i per cada un dels mòduls, analitzarem els
requeriments bàsics, el disseny, la implementació i les proves per tal d’obtenir N versions
finals sense haver d’esperar a tenir tot el sistema.  Aquesta será la metodologia que
utilitzarem per la implementació del projecte.

Gràfic 1. Funcionament de la metodologia incremental
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1.5.- PLANIFICACIÓ

A continuació, presentam la planificació temporal estimada pel desenvolupament
d’aquest PFC per tal de dur a terme el projecte a temps: 

Gràfic 2. Planificació pel desenvolupament
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2.- ANÀLISI

En aquest apartat anem a definir des d'un punt de vista funcional i tècnic, les principals
funcionalitats i/o requisits que volem que tingui la nostra tenda online des del punt de
vista d'una empresa que vol iniciar-se en el comerç electrònic.

2.1.- REQUERIMENTS 

El projecte que volem desenvolupar consisteix en una plataforma de venda online de
vins de la illa de Mallorca enfocat a la promoció dels productes autòctons i/o de
fabricació balear.

Els requeriments del sistema ens permeten definir i especificar els requisits i
funcionalitats que ha de tenir el sistema o aplicació web. A continuació, detallarem els
requeriments tant funcionals com de sistema que hauria de tenir la nostra tenda online
de vins de Mallorca:

2.1.1. - REQUERIMENTS FUNCIONALS

S'han definit els següents requeriments funcionals, agrupant-los segons les necessitats
que cobreixen.

Portal web (frontend)

1. Faran ús de la plataforma dos tipus d'usuaris: usuaris que ens visitaran i seran
possibles client potencials i usuaris administradors.

2. La plataforma web està formada per dues vistes: un catàleg de productes o
frontend perquè els usuaris clients potencials poden veure els productes i
comprar el que desitgin i una altra vista per al panell d’administració general o
backend perquè els usuaris administradors gestionin els productes.

3. El portal web estarà enllaçat als diferents perfils de xarxes socials. A més, els
usuaris podran compartir els productes a les seves xarxes socials.

4. El frontend ha de disposar d'una secció de contacte perquè els usuaris puguin
contactar amb l'administrador de la tenda.

5. El frontend tindrà diverses pàgines d'informació sobre les condicions de compra,
avís legal, preguntes freqüents, etc.

6. El frontend ha d'adaptar-se perquè compleixi les lleis de LOPD, LSSICE i llei de
Cookies.
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Usuaris

7. Els clients podran accedir a un panell d'administració on consultaran les seves
comandes i podran modificar la seva informació personal, de facturació i
lliurament.

8. Els usuaris podran afegir els productes que desitgin comprar al carret.

9. Els usuaris podran confirmar els productes que hi ha a la cistella de la compra
introduint les seves dades personals, seleccionant el transportista i la forma de
pagament.

10. L'empresa de transports serà Correus.

11. Les formes de pagament acceptades són transferència bàncaria, pagament
mitjançant paypal o contra reemborsament.

12. L'usuari podrà obtenir codis de descompte que s'aplicaran en la confirmació del
carret mitjançant la inserció d'un codi.

13. Els usuaris podran subscriure's a un butlletí de notícies o newsletter per rebre
promocions, informació corporativa i comercial.

14. Els usuaris podran deixar un comentari d'un producte que han comprat.

15. Els usuaris es podran classificar o agrupar en grups de tipus de client en funció de
la seva facturació o quota de subscripció.

Catàleg de productes

16.Els productes s'agruparan en categories i subcategories perquè els usuaris puguin
trobar allò que busquen més fàcilment.

17. L'usuari podrà veure tota la informació relativa a un producte: nom, descripció,
galeria de fotos, preus, comentaris, característiques.

18. L'usuari podrà realitzar cerques de productes mitjançant el filtre de nom, preu,
categoria i subcategoria.

19. El sistema mostrarà a l'usuari productes relacionats a la pàgina de fitxa de
producte.

20.Cada categoria tindrà una pàgina d'aterratge o landing page des d'on l'usuari
podrà veure els productes que hi ha en aquesta categoria.

Productes

21.Els productes es defineixen pels següents camps: títol, descripció, categoria,
preu, descompte, fotos, meta etiquetes per a posicionament online.
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22. L'administrador podrà associar ofertes o codis de descompte per a certs
productes, a certes famílies i/o descomptes a aplicar a nivell de cistella de
compra.

23. El sistema podrà vendre tant productes físics ( per exemple: botelles de vi,
ensaïmades, etc) com a productes virtuals (entrades d'esdeveniments, cata de
vins, cursos, etc).

24. El sistema permetrà gestionar l'inventari dels productes, així com definir alertes
de productes que arriben a l’estoc mínim.

25. Els productes tindran la possibilitat d'adjuntar més d'una fotografia.

26. L'administrador podrà associar un conjunt de productes relacionats per a cada
producte.

Comandes

27.Els usuaris administradors podran gestionar les comandes rebudes des del panell
d'administració.

28. L'estat de les comandes serà: en procés, enviat, lliurat.

29. Les comandes realitzades s'enviaran per email al client i en copia a l’usuari
administrador per notificar una nova comanda.

30. El sistema podrà generar una factura per comanda que serà enviada al client
després de la compra de la comanda.

31. El sistema hauria de tenir la possibilitat de carregar les imposats aplicables a cada
país o legislació.

Altres requisits

32. L'administrador introduirà les despeses d'enviament en funció de les tarifes de
l'empresa logística (per volum, per pes de la comanda, per geolocalizació del
client, un preu fix).

33. El sistema mostrarà al client les despeses d'enviament associats a la comanda
durant el procés de confirmació en funció del lloc al que s'enviarà la comanda.

34. El sistema s'integrarà amb diverses passarel·les de pagament (TPV virtual
Redsys, Paypal) i permetrà la compra per transferència bancària.

35. El sistema s'integrarà amb un servei extern com mailchimp per a la gestió de
butlletins de notícies.

36. El sistema estarà connectat al sistema de google analytics per analitzar el
comportament dels usuaris així com obtenir estadístiques de visites, usuaris i
conversions.

37. El sistema estarà disponible en diversos idiomes: castellà i anglès.

38. El sistema només treballarà amb una única moneda: l'euro.

Juan Antonio García Mir                                                                                                   13



                                                                                           Treball Final Carrera TFC – UOC  

Administrador

39. L'usuari administrador podrà gestionar el contingut de les pàgines estàtiques com
a Avís legal, política de privadesa, els qui som i preguntes freqüents.

40. L'administrador podrà modificar la informació dels clients així com consultar les
comandes que aquests han realitzat.

41. L'administrador podrà gestionar productes tant físics com a virtuals.

42. L'administrador tindrà accés a diversos tipus d'informes (vendes, clients, stock
sota mínims, productes més visitats, productes més comprats).

2.1.2. - REQUERIMENTS NO FUNCIONALS

Els requeriments no funcionals, com el seu nom indica, són aquells que no es refereixen
directament a les funcions que ha de tenir el sistema sinó que descriuen qualitats o
propietats que ha de tenir com a fiabilitat, rendiment, usabilitat, escalabilitat, seguretat,
etc.

43. El frontend o catàleg de productes ha de tenir un disseny modern, que convidi a
la compra de productes

44. El frontend ha de tenir  un disseny responsive perquè es visualitzi correctament
tant en dispositius mòbils com a ordinadors de sobretaula.

45. El disseny de la pàgina de producte estarà enfocat a la venda mitjançant l'estudi
de usabilitat de la interfície web.

46. El portal web estarà optimitzat per posicionar en cercadors com google i yahoo.

47.Serà necessari contractar un certificat de seguretat SSL per xifrar la comunicació
entre navegadors i servidor.

48. El rendiment del servidor és crucial pel que s'haurà d'instal·lar mecanismes de
caché.

49. La web hauria de carregar en menys de 5 segons.

50. El sistema ha de ser escalable per poder atendre als moments amb molts usuaris
concurrents.
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2.1.3. - DEFINICIÓ DE PARTICIPANTS

En la següent il·lustració anem a veure de forma gràfica els diferents usuaris /
participants que interactuarán amb el nostre sistema.

Gràfic 3. Definició de participants

• Usuari client potencial

En primera instància, totes les persones que accedeixin a la nostra pàgina web per
primera vegada seran considerades clients potencials ja que ens ha accedit a la nostra
web per un mínim interès sobre el tipus de producte que es mostra. Aquest tipus
d'usuaris podran consultar els productes, veure la seva informació tècnica, preus,
descomptes, si hi ha existències o no, realitzar cerques d'un determinat producte per
nom o per categoria, etc. 

Així mateix, els usuaris disposaran d'una cistella de la compra on s'aniran
emmagatzemant els productes que el client seleccioni per a la seva posterior compra. 

Durant el pas de checkout se sol·licitaran les dades del client i l'adreça de lliurament.
L'últim pas consistirà a sol·licitar al client el pagament dels productes comprats, que
podrà ser via transferència bancària, mitjançant una passarel·la de pagament Paypal o
contra reemborsament.

Aquest tipus d'usuari, ho podem dividir al seu torn en dos tipus més una vegada l'usuari
ha realitzat la seva primera compra: client no registrat i client registrat. A continuació
exposarem la seva principal diferència.
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• Client registrat

Quan un usuari realitza una compra al portal web, de forma automàtica passa a ser
client ja que el sistema guarda la seva informació en el nostre sistema per poder
gestionar tant la comanda com l'emissió de la factura. 

Al moment del pagament de la comanda, l'usuari pot decidir si obrir un compte com a
client o no. En cas afirmatiu, l'usuari rebrà un usuari i contrasenya per accedir a un petit
panell d'administració des d'on podrà consultar les seves comandes realitzades, les seves
factures, la seva llista de desitjos, etc. 

L'avantatge de ser client registrat és que per a posteriors compres, l'usuari no ha
d'inserir la informació tant d'enviament com de facturació perquè ja estan guardades en
el sistema.

• Client no registrat

Aquest tipus d'usuari es correspon amb l'usuari que realitza una compra i no vol obrir un
compte en el nostre sistema. La principal diferència respecte de l'anterior és que no
disposa d'accés a un panell d'administració amb funcionalitats extra que milloressin la
seva experiència com a usuari de la plataforma.

• Usuari administrador

L'usuari administrador serà el rol que tindrà l'encarregat de gestionar la tenda online per
part de l'empresa. Aquest gestor podrà controlar les categories/famílies existents així
com crear de noves per organitzar el producte existent. 

El gestor podrà gestionar els productes, els preus, descomptes aplicables, inventari de
productes així com les vendes o comandes realitzades pels altres tipus d'usuaris i l'estat
de totes elles. 

En funció de la solució de comerç electrònic, que finalment es triará, es disposarà d'unes
o altres funcionalitats, com a estadístiques/informes de vendes, gestió de clients,
enviament de newsletters i altres comunicacions a més de la possibilitat de personalitzar
l'aspecte i funcionament del frontend.
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2.1.4. - DIAGRAMES DE CASOS D’ÚS 

Per explicar correctament els requeriments a continuació detallarem els casos d'ús del
sistema i d'aquesta forma explicarem totes les funcionalitats.

Gràfic 4. Diagrama de casos d'us genèric

Cas d'ús “Consultar catàleg”

Actors: Usuari client potencial, usuari administrador

Objectiu: Mostrar la informació dels productes segons els criteris de cerca. Els criteris de
cerca permeten filtrar productes per nom, preu, categoria

Precondició: Llistar productes segons les condicions definides

Postcondició: Llistat de productes trobats que compleixen les condicions de cerca

Descripció detallada: 

● L'usuari sol·licita la visualització de les dades de productes

○ <cancel·lació de procés>, l'usuari pot cancel·lar a qualsevol moment el 
procés.
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● El sistema sol·licita les preferències de cerca i els possibles filtres d'informació

● L'usuari estableix unes preferències i filtres d'informació

● El sistema recull la petició i mostra el llistat de productes segons les condicions 
establertes.

○ L'usuari sol·licita al sistema el detall d'un producte trobat

○ El sistema recull la petició i mostra el detall d'aquest producte

Excepcions:

● <productes no trobats>, el sistema mostra un missatge indicant que no
existeixen productes que compleixin els criteris de cerca i permet a l'usuari realitzar una
nova cerca.

Cas d'ús “Subscripció Newsletter”

Actors: Usuari client potencial

Objectiu: Permetre a l'usuari registrat o no registrat sol·licitar que se li enviïn a través de
correu electrònic una newsletter amb les notícies i promocions de la tenda

Precondició: L'usuari sol·licita la subscripció al butlletí de notícies o newsletter

Postcondició: Correu electrònic de l'usuari registrat per enviar el butlletí de notícies

Descripció detallada: 

● L'usuari introdueix el seu correu electrònic i sol·licita donar-se d'alta a la 
newsletter

● El sistema verifica que el correu electrònic sigui vàlid

○ <correu electrònic no vàlid>, el sistema mostra un missatge indicant que 
el correu electrònic no és vàlid i permet a l'usuari introduir un de nou

● El sistema mostra un missatge indicant que l'usuari s'ha registrat correctament a 
el butlletí de notícies.

Cas d'ús “Alta client”

Actors: Client no registrat

Objectiu: Registrar a un usuari i donar-ho d'alta dins el sistema com a client

Precondició: L'usuari sol·licita donar-se d'alta com a client

Postcondició: Usuari danat d'alta a la tenda online

Descripció detallada: 

● L'usuari introdueix el seu correu electrònic i sol·licita donar-se d'alta a la 
newsletter

● El sistema verifica que el correu electrònic sigui vàlid
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○ <correu electrònic no vàlid>, el sistema mostra un missatge indicant que 
el correu electrònic no és vàlid i permet a l'usuari introduir un de nou

● El sistema mostra un missatge indicant que l'usuari s'ha registrat correctament a 
el butlletí de notícies

Cas d'ús “Validar usuari”

Actors: Client registrat, usuari administrador

Objectiu: Comprovar que l'usuari que sol·licita accedir al sistema està registrat i té els
permisos per realitzar les operacions sol·licitades.

Precondició: Usuari no validat  dins el sistema

Postcondició: Usuari validat dins el sistema i amb permisos per realitzar les operacions
sol·licitades

Descripció detallada: 

● L'usuari registrat, o no registrat, realitza una petició d'accés al sistema o realitzar 
una operació

○ <cancel·lació de procés>, l'usuari pot cancel·lar a qualsevol moment el 
procés.

● El sistema sol·licita la seva autenticació (nom d'usuari i contrasenya)

● L'usuari s'identifica introduint el seu nom d'usuari i contrasenya

● El sistema comprova les dades i permet l'accés al sistema o realització de 
l'operació

○ <no existeix l'usuari>: el sistema mostra un missatge indicant que l'usuari
introduït no existeix i es dóna a l'usuari la possibilitat de tornar a     
validar-se

○ <contrasenya incorrecta>: el sistema mostra un missatge indicant que la 
contrasenya introduïda no es correspon amb la de l'usuari i es dóna la 
possibilitat a l'usuari de tornar a introduir la contrasenya.

Cas d'ús “Baixa client” include “Validar usuari”

Actors: Client registrat, Usuari administrador

Objectiu: Donar de baixa un client registrat del sistema

Precondició: L'usuari sol·licita donar de baixa un client dins el sistema

Postcondició: Usuari donat de baixa a la tenda online

Descripció detallada: 

● L'usuari fa una petició per donar  de baixa un cliente registrat dins el sistema 
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● El sistema dóna de baixa al client registrat

Cas d'ús “Gestionar dades client” include “Validar usuari”

Actors: Client registrat, usuari administrador

Objectiu: Permet a l'usuari registrat i a l’usuari administrador realitzar les operacions de
gestió de dades personals, modificació i consulta.

Precondició: L'usuari sol·licita gestionar les seves dades personals

Postcondició: Operacions de gestió realitzades per l'usuari

Descripció detallada: 

● L'usuari podrà crear una consulta de les seves dades personals

● L'usuari podrà realitzar una modificació de les seves dades personals

Aquest cas d'ús és complex i conté les operacions de gestió de dades personals de
l'usuari client registrat i per explicar de forma detallada tenim el següent subcas d'ús:

Gràfic 5. Diagrama de cas d'us gestionar dades client

Subcas d'ús “Consultar dades client”

Actors: Client registrat, usuari administrador

Objectiu: Permet a l'usuari visualitzar les seves dades personals

Precondició: L'usuari sol·licita consultar les seves dades personals

Postcondició: Operacions de consulta realitzades per l'usuari
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Descripció detallada: 

● L'usuari podrà sol·licita una consulta de les seves dades personals

○ <cancel·lació de procés>, l'usuari pot cancel·lar a qualsevol 
moment el procés.

● El sistema mostra les dades actuals de l'usuari.

Subcas d'ús “Modificar dades client”

Actors: Client registrat, usuari administrador

Objectiu: Permet a l'usuari modificar les seves dades personals

Precondició: L'usuari sol·licita modificar les seves dades personals

Postcondició: Operacions de modificació realitzades per l'usuari

Descripció detallada: 

● L'usuari podrà sol·licita modificar les seves dades personals

○ <cancel·lació de procés>, l'usuari pot cancel·lar a qualsevol 
moment el procés

● El sistema mostra les dades personals actuals de l'usuari

● L'usuari introdueix les noves dades personals

● El sistema verifica que les dades siguin vàlides

○ <camp obligatori en blanc>, el sistema mostra un missatge 
indicant que qualque camp personal està en blanc i dóna la 
possibilitat de completar-ho

○ <format de camp no vàlid>, el sistema mostra un missatge 
indicant que el format del camp personal no és vàlid i dóna la 
possibilitat de corregir-ho

● El sistema modifica les noves dades personals introduïts per l'usuari

Cas d'ús “Gestionar cistella de compra”

Actors: Client registrat

Objectiu: El client registrat podrà afegir productes a la cistella de la compra de la tenda
virtual, modificar les unitats que desitgi de cada producte, eliminar productes de la
cistella de compra o buidar-la; també permetrà visualitzar els productes que es tenen
actualment a la cistella.

Precondició: L'usuari sol·licita realitzar gestions sobre la cistella de la compra que té
actualment

Postcondició: Operacions sobre la cistella de la compra realitzades correctament
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Descripció detallada: 

● L'usuari sol·licita afegir els productes a la cistella especificant les unitats de cada 
producte

● El sistema afegeix els productes a la cistella de compra

○ <veure contingut cistella de compra>, l'usuari sol·licita al sistema 
visualitzar el contingut de la cistella de compra

○ <buidar cistella de compra>, l'usuari sol·licita al sistema buidar els 
productes que hi ha actualment a la cistella de compra

○ <modificar cistella de compra>, l'usuari sol·licita modificar el contingut de 
la cistella de compra

○ <afegir codi promocional>, l'usuari podrà afegir un codi promocional sobre
la cistella de compra per aplicar un descompte

○ <cancel·lació de procés>, l'usuari pot cancel·lar a qualsevol moment el 
procés

● L'usuari sol·licita al sistema realitzar la comanda dels productes que hi ha a la 
cistella de compra

Cas d'ús “Pagar”

Actors: Client registrat

Objectiu: Permet al client registrat que està fent una comanda escollir i realitzar la forma
de pagament que desitgi (transferència bancària, paypal o contra reemborsament)

Precondició: L'usuari sol·licita escollir la forma de pagament dels productes afegits a la
cistella de compra

Postcondició: Forma de pagament seleccionada i pagament realitzat correctament

Descripció detallada:

● L'usuari sol·licita al sistema escollir la forma de pagament

○ <cistella de compra buida>, el sistema mostra un missatge indicant a 
l'usuari que la cistella de la compra está buida

● El sistema pregunta a l'usuari com és la forma de pagament que desitja triar

● L'usuari escull el mètode de pagament

○ <cancel·lació del procés>, l'usuari pot cancel·lar a qualsevol moment el 
procés de compra

● El sistema guarda la forma de pagament seleccionada
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Cas d'ús “Comprar producte” include “Gestionar cistella de 
compra” include “Pagar” include “Validar”

Actors: Client registrat

Objectiu: Permetre a l'usuari realitzar una comanda i comprar els productes

Precondició: Producte disponible en stock per poder comprar

Postcondició: Operació de compra de productes realitzada correctament

Descripció detallada:

● L'usuari sol·licita al sistema realitzar la compra dels productes existents a la 
cistella de compra

○ <cancel·lació del procés>, l'usuari pot cancel·lar a qualsevol moment el 
procés

● El sistema mostra la comanda actual amb les dades de l'usuari i de la cistella de 
compra

○ <modificar comanda>, l'usuari decideix seguir afegint productes a la seva 
cistella de compra o modificar la quantitat dels productes existents

● El sistema mostra a l'usuari un informe amb les dades de la seva comanda

Cas d'ús “Gestionar productes” include “Validar usuari”

Actors: Usuari Administrador

Objectiu: Permet a l'usuari administrador realitzar les operacions de gestió dels
productes, alta, consulta, modificació i baixa

Precondició: L'usuari administrador sol·licita gestionar els productes dins el sistema

Postcondició: Operacions de gestió de productes realitzades per l'administrador

Descripció detallada: 

● L'usuari administrador podrà donar d'alta productes dins el sistema

● L'usuari administrador podrà donar de baixa productes dins el sistema

● L'usuari administrador podrà realitzar modificacions sobre els productes existents

● L'usuari administrador podrà realitzar consultar sobre els productes existents

Aquest cas d'ús és complex i hem creat un subcas d’ús per tal d’explicar les operacions
de gestió de productes dins el sistema:
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Gràfic 6. Diagrama de cas d'us gestionar productes

Subcas d'ús “Alta producte”

Actors: Usuari administrador

Objectiu: Permetre a l'usuari administrador donar d'alta productes en el sistema

Precondició: L'administrador sol·licita donar d'alta un producte en el sistema

Postcondición: Producte donat d'alta en el sistema correctament

Descripció detallada:

● L'usuari administrador sol·licita realitzar l'alta d'un nou producte

○ <cancel·lació del procés>, l'usuari pot cancel·lar a qualsevol 
moment el procés

● El sistema demana les dades referents al producte

● L'usuari administrador introdueix les dades sol·licitades per al producte

● El sistema recull les dades i els valida

○ <dada obligatòria en blanc>, el sistema mostra un missatge 
indicant que una dada està en blanc i dóna la possibilitat de 
completarla

○ <format de dada no vàlida>, el sistema mostra un missatge 
indicant que el format de una dada de el producte no és valida i 
dóna la possibilitat de corregir-ho

○ <producte ja existent>, el sistema mostra un missatge indicant 
que el producte que s'intenta donar d'alta ja existeix en el sistema

● El sistema dóna d'alta el producte en el sistema
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Subcas d'ús “Consulta producte”

Actors: Usuari administrador

Objectiu: Permetre a l'usuari administrador realitzar una consulta sobre les dades
d'un producte

Precondició: Producte donat d'alta prèviament

Postcondició: Operació de consulta sobre les dades del producte realitzada 
correctament

Descripció detallada:

● L'usuari administrador sol·licita al sistema consultar les dades d'un 
determinat producte

● El sistema mostra el detall de les dades per a un determinat producte

Subcas d'ús “Modificació producte”

Actors: Usuari administrador

Objectiu: Permetre a l'usuari administrador realitzar modificacions sobre els 
productes que hi ha en el sistema

Precondició: Producte donat d'alta en el sistema

Postcondició: Modificació del producte realitzada correctament

Descripció detallada:

● L'usuari administrador sol·licita al sistema realitzar una modificació sobre 
les dades d'un determinat producte

● El sistema mostra les dades actuals del producte i sol·licita les noves 
dades

● L'usuari administrador introdueix les noves dades

● El sistema recull les dades i els valida

○ <dada obligatòria en blanc>, el sistema mostra un missatge 
indicant que una dada està en blanc i dóna la possibilitat de 
completarla

○ <format de dada no vàlida>, el sistema mostra un missatge 
indicant que el format de una dada de el producte no és valida i 
dóna la possibilitat de corregir-ho

● El sistema modifica les dades del producte
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Subcas d'ús “Baixa producte”

Actors: Usuari administrador

Objectiu: Permetre a l'usuari administrador donar de baixa un producte del 
sistema

Precondició: Producte donat d'alta en el sistema

Postcondició: Operació de baixa de producte realitzada correctament

Descripció detallada:

● L'usuari administrador sol·licita al sistema realitzar la baixa d'un producte

○ <cancel·lació del procés>, l'usuari pot cancel·lar a qualsevol 
moment el procés

● El sistema dóna de baixa el producte

Cas d'ús “Gestionar categories productes” include “Validar usuari”

Actors: Usuari Administrador

Objectiu: Permet a l'usuari administrador realitzar les operacions de gestió de les
categories de productes, alta, consulta, modificació i baixa

Precondició: L'usuari administrador sol·licita gestionar les categories de productes dins el
sistema

Postcondició: Operacions de gestió de categories de productes realitzades per
l'administrador

Descripció detallada: 

● L'usuari administrador podrà donar d'alta una categoria dins el sistema

● L'usuari administrador podrà donar de baixa una categoria dins el sistema

● L'usuari administrador podrà realitzar modificacions sobre categories existents

● L'usuari administrador podrà realitzar consultes sobre les categories existents

Aquest cas d'ús és complex i explicarem les operacions de gestió de categories de
productes dins el sistema amb el següent subcas d'ús:
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Gràfic 7. Diagrama de cas d'us gestionar categories productes

Subcas d'ús “Alta categoria”
Actors: Usuari administrador

Objectiu: Permetre a l'usuari administrador donar d'alta categories dins el
sistema

Precondició: L'administrador sol·licita donar d'alta una categoria dins el  sistema

Postcondición: Categoria donada d'alta dins el sistema correctament

Descripció detallada:

● L'usuari administrador sol·licita realitzar l'alta de una nova categoria

○ <cancel·lació del procés>, l'usuari pot cancel·lar a qualsevol 
moment el procés

● El sistema demana les dades referents a la categoria

● L'usuari administrador introdueix les dades sol·licitades per la categoria

● El sistema recull les dades i els valida

○ <camp obligatori en blanc>, el sistema mostra un missatge 
indicant que un camp està en blanc i dóna la possibilitat de 
completar-ho

○ <format de camp no vàlid>, el sistema mostra un missatge 
indicant que el format d’un camp de la categoria no és vàlid i dóna 
la possibilitat de corregir-ho

○ <categoria ja existent>, el sistema mostra un missatge indicant 
que la categoria que s'intenta donar d'alta ja existeix en el sistema

● El sistema dóna d'alta la categoria dins el  sistema
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Subcas d'ús “Consulta categoria”
Actors: Usuari administrador

Objectiu: Permetre a l'usuari administrador realitzar una consulta sobre les dades
de una categoria

Precondició: Categoria donada d'alta prèviament

Postcondició: Operació de consulta sobre les dades d’una categoria realitzada
correctament

Descripció detallada:

● L'usuari administrador sol·licita al sistema consultar les dades d'una 
determinada categoria

● El sistema mostra el detall de les dades  d'una determinada categoria

Subcas d'ús “Modificació categoria”
Actors: Usuari administrador

Objectiu: Permetre a l'usuari administrador realitzar modificacions sobre les
categories que hi ha en el sistema

Precondició: Categoria donada d'alta en el sistema

Postcondició: Modificació de la categoria  realitzada correctament

Descripció detallada:

● L'usuari administrador sol·licita al sistema realitzar una modificació sobre 
les dades d'una determinada categoria

● El sistema mostra les dades actuals de la categoria i sol·licita les noves 
dades

● L'usuari administrador introdueix les noves dades

● El sistema recull les dades i els valida

○ <dada obligatòria en blanc>, el sistema mostra un missatge 
indicant que una dada està en blanc i dóna la possibilitat de 
completarla

○ <format de dada no vàlida>, el sistema mostra un missatge 
indicant que el format de una dada no és valida i dóna la 
possibilitat de corregir-ho

● El sistema modifica les dades de la categoria
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Subcas d'ús “Baixa categoria”
Actors: Usuari administrador

Objectiu: Permetre a l'usuari administrador donar de baixa una categoria del
sistema

Precondició: Categoria donada d'alta dins el sistema

Postcondició: Operació de baixa de categoria realitzada correctament

Descripció detallada:

● L'usuari administrador sol·licita al sistema realitzar la baixa d'una categoria

○ <cancel·lació del procés>, l'usuari pot cancel·lar a qualsevol 
moment el procés

○ <categoria conté productes>, el sistema mostra un missatge 
indicant que no es pot donar de baixa la categoria ja que té 
productes associats a ella

● El sistema dóna de baixa la categoria

Cas d'ús “Gestionar dades administrador” include “Validar usuari”

Actors: Usuari administrador

Objectiu: Permet al administrador realitzar les operacions de gestió de dades personals,
modificació i consulta dins el sistema

Precondició: L'usuari administrador sol·licita gestionar les seves dades personals

Postcondició: Operacions de gestió realitzades per l'usuari administrador

Descripció detallada: 

● L'usuari administrador podrà crear una consulta de les seves dades personals

● L'usuari administrador podrà realitzar una modificació de les seves dades
personals

Farem ús del següent subcas d'ús per tal d’explicar les operacions sobre la gestió de
dades personals de l'usuari administrador:
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Gràfic 8. Diagrama de cas d'us gestionar dades administrador

Subcas d'ús “Consultar dades administrador”
Actors: Usuari administrador

Objectiu: Permet a l'usuari administrador visualitzar les seves dades personals

Precondició: L'usuari administrador sol·licita consultar les seves dades personals

Postcondició: Operacions de consulta realitzades per l'usuari administrador

Descripció detallada: 

● L'usuari administrador podrà sol·licitar una consulta de les seves dades 
personals

○ <cancel·lació de procés>, l'usuari pot cancel·lar a qualsevol 
moment el procés.

● El sistema mostra les dades actuals de l'usuari administrador.

Subcas d'ús “Modificar dades administrador”
Actors: Usuario administrador

Objectiu: Permet a l'usuari administrador modificar les sevas dades personals

Precondició: L'usuari administrador sol·licita modificar les seves dades personals

Postcondició: Operacions de modificació realitzades per l'usuari administrador

Descripció detallada: 

● L'usuari administrador podrà sol·licitar modificar les seves dades personals

○ <cancel·lació de procés>, l'usuari pot cancel·lar a qualsevol 
moment el procés

● El sistema mostra les dades personals actuals de l'usuari administrador

● L'usuari introdueix les noves dades personals

● El sistema verifica que les dades siguin vàlides
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○ <dada obligatòria en blanc>, el sistema mostra un missatge 
indicant que una dada personal està en blanc i dóna la possibilitat 
de completar-ho

○ <format de dada no vàlida>, el sistema mostra un missatge 
indicant que el format de la dada personal no és vàlid i dóna la 
possibilitat de corregir-ho

● El sistema modifica les noves dades personals introduïts per l'usuari 
administrador

Cas d'ús “Gestionar comandes” include “Validar usuari”

Actors: Usuari administrador

Objectiu: Permet a l'usuari administrador realitzar operacions de gestió sobre les
comandes fetes en la tenda online, com són modificació i consulta

Precondició: L'usuari sol·licita gestionar les comandes que hi ha en el sistema

Postcondició: Operacions de gestió de comandes realitzades correctament

Descripció detallada:

● L'usuari podrà crear una consulta de les comandes que hi ha en el sistema

● L'usuari podrà realitzar modificacions sobre les comandes que hi ha en el sistema

Farem ús del següent subcas d'ús per tal d’explicar les operacions relacionades amb la
gestió de comandes:

Gràfic 9. Diagrama de cas d'us gestionar comandes
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Subcas d'ús “Consultar comandes”
Actors: Usuari administrador

Objectiu: Permet a l'usuari administrador visualitzar les dades de les comandes

Precondició: L'usuari sol·licita consultar les dades de les comandes

Postcondició: Operacions de consulta realitzades per l'usuari administrador

Descripció detallada: 

● L'usuari podrà sol·licitar una consulta de les comandes

○ <cancel·lació de procés>, l'usuari pot cancel·lar a qualsevol 
moment el procés.

● El sistema mostra les dades de les comandes.

Subcas d'ús “Modificar comandes”
Actors: Usuari administrador

Objectiu: Permet a l'usuari modificar les dades de les comandes

Precondició: L'usuari sol·licita modificar les dades de les comandes

Postcondició: Operacions de modificació realitzades per l'usuari administrador

Descripció detallada: 

● L'usuari podrà sol·licita modificar les dades de les comandes, especialment
l'estat de la comanda

○ <cancel·lació de procés>, l'usuari pot cancel·lar a qualsevol 
moment el procés

● El sistema mostra les dades actuals de les comandes

● L'usuari introdueix les noves dades de la comanda

● El sistema verifica que les dades siguin vàlides

○ <dada obligatòria en blanc>, el sistema mostra un missatge 
indicant que alguna dada de la comanda està en blanc i dóna la 
possibilitat de completar-ho

○ <format de dada no vàlida>, el sistema mostra un missatge 
indicant que el format de la dada de la comanda no és vàlid i dóna 
la possibilitat de corregir-ho

● El sistema modifica les noves dades de les comandes.
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2.2.- ESTUDI DE POSSIBLES SOLUCIONS

A l'hora del desenvolupament, com ja hem comentat anteriorment, tenim dues grans
vies o camins a seguir: 

- Utilitzar una solució existent al mercat per tal d’implementar una tenda online,
independentment que es tracti de programari lliure o de programari privatiu. 

- A partir de la definició d'uns requisits, desenvolupar un projecte web des de zero
perquè ens permeti realitzar venda de productes de forma online.

Què és un programari a mida?

Es denomina programari a mida a aquelles aplicacions que estan dissenyades 100% sota
els requeriments especificats pel client. D'aquesta manera el propietari del programari
posseeix una eina flexible i dinàmica d’acord a les seves necessitats i solicituds.

Un programari a mida s'adapta totalment als processos de negoci ja que se crea d'acord
a les especificacions del client i soluciona problemes propis de l'empresa.

Què és un programari lliure?

El programari lliure és un terme que s'utilitza per referir-se al conjunt de programari que
l'autor o autors del mateix, manifesten una vegada desenvolupat, que pot ser usat,
copiat, estudiat, canviat i redistribuït lliurement amb qualsevol fi amb o sense canvis o
millores. 

Perquè un programari sigui considerat lliure és necessari que compleixi totes les
llibertats esmentades en la següent taula:

Llibertat Descripció

 0 la llibertat d'usar el programa, amb qualsevol propòsit (Ús).

1 la llibertat d'estudiar com funciona el programa i modificar-ho, adaptant-
ho a les pròpies necessitats (Estudi).

2 la llibertat de distribuir còpies del programa, amb la qual cosa es pot
ajudar a altres usuaris (Distribució)

3 la llibertat de millorar el programa i fer públiques aquestes millores als
altres, de manera que tota la comunitat es beneficiï (Millora).

Taula 1. Llibertats programari lliure
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El programari lliure sol poder descarregar-se de forma gratuïta. Un programari es
considera lliure si té cadascuna de les qualitats esmentades anteriorment. No cal
associar programari lliure a programari gratuït, ja que, conservant el seu caràcter de
lliure, pot ser distribuït comercialment com el cas d'algunes distribucions Linux o algunes
de les versions de programari. 

Anàlogament, el programari gratuït inclou en ocasions el codi font; no obstant això,
aquest tipus de programari no és lliure en el mateix sentit que el programari lliure, tret
que es garanteixin els drets de modificació i redistribució d'aquestes versions.

Crec interessant incloure un mapa conceptual que he trobat a la web de wikipedia sobre
el programari lliure i que defineix a la perfecció aquest terme:

Gràfic 10. Mapa conceptual programari lliure

En el present projecte estudiarem i analitzarem tant les possibles solucions de
programari lliure més populars que existeixen avui dia al mercat així com diversos
frameworks JAVA que ens agilitzen el desenvolupament d'un projecte a mida. Finalment,
decidirem mitjançant quina d'aquestes dues vies utilitzarem per a realitzar la
implementació final.
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2.2.1.- COMPARACIÓ DE  SOLUCIONS DE SOFTWARES 
LLIURES 

Quan algú dóna el pas per a posar en marxa una tenda online, del tipus que sigui, una
de les preguntes que se sol fer primer, és: quina plataforma utilitzaré? 

En qualque moment hem sentit parlar de les  següents solucions: WooCommerce,
Prestashop i Magento, que són les plataformes de venda online més utilitzades
actualment al mercat.

Cadascuna d'aquestes plataformes té uns avantatges en relació a les prestacions i la
facilitat d'ús que ofereix, al preu, a la facilitat d'escalar el nostre negoci i a la comunitat
de desenvolupadors que existeix de cadascuna d'elles per obtenir ajuda tècnica. Però a
la realitat, és molt important saber si el nostre volum de facturació será alt o baix ja que
aquest és el component diferenciador per escollir una plataforma o una altra.

Cal remarcar que en el projecte que estem plantejant pel desenvolupament d'una tenda
online especialitzada en la venda de vins de Mallorca i altres productes gourmet, tenim
expectatives en manejar un volum de facturació mitjà - alt.

A continuació farem una anàlisi de les tres plataformes de software lliure per
desenvolupar la  tenda online i després veurem un resum comparatiu que ens mostrarà
quina elegiríem com a solució per a la implementació del nostre projecte.

Prestashop

Aquest és un dels gestors més nous, molt bona indexació, amb tecnologia ajax
integrada, la qual cosa li dóna un aspecte molt actual, i per descomptat funciona amb
CSS i el tema o plantilla per defecte ve validat per la W3C. Com que utilitza un model-
vista-controlador, tota la part de la vista o aparença web está realitzada amb CSS i és
molt fácil canviar-li l'aspecte i personalitzar-ho. Té total compatibilitat amb mòbils i
tablets.

El projecte es va crear a França, però disposa de suport i documentació en anglès, i per
descomptat en espanyol. Encara que la comunitat espanyola no és tan gran, segueix
creixent a bona marxa. L'aplicació pesa molt poc i s'instal·la amb una facilitat
sorprenent.
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Una de les coses que cal ressaltar és el seu panell d'administració que és molt complet,
fàcil d’utilitzat i l'intuïtiu per a la gestió de  clients, categories, productes, fabricants,
proveïdors, entre uns altres.

Alguns aspectes a destacar són els següents:

● Permet la internacionalització mitjançant l’ús de diferents idiomes.

● Cost final del projecte professional és baix, molt econòmic .

● Gestió de multitud de mòduls de pagament. És molt senzill incorporar nous 
mòduls i ampliar les característiques de la tenda.

● Possibilitat de tenir grups de clients 

● Fàcil instal·lació del software

● Permet la definició d’atributs pels productes, fa de prestashop una eina 
personalitzable. 

● Permet definir tant productes físics com virtuals (descàrregues).

● Fàcil d’utilitzar.

● Baix consum de CPU.

● Permet introducir codis de barres o barcodes

● Panell d’administració molt intuitiu i senzill.

● És molt ràpid.

● Disposa d’una tenda de mòduls ja desenvolupats que permeten ampliar la 
funcionalitat bàsica. 

● Disposa d’opció multitenda, és a dir, permet tenir configurada més d’una tenda a 
la mateixa instal·lació.

● La comunitat de desenvolupadors en espanyol está en creixement durant els 
darrers anys. 

● Prestashop 1.5, versió per a mòvils tant Iphone com Android.

● Posibilitat d’adquirir una APP nativa pels distints dispositius mòvils: Iphone, 
Android o tablets.

● Arquitectura Model /Vista/Controlador tant al frontend com al backend.

● Prestashop 1.5 ha millorat considerablement tota la part d’empreses d’enviament 
de paquets com la part de magatzems.

● Prestashop 1.6 disposa de versió responsive a la plantilla per defecte.
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Els principals inconvenients o punts dèbils que hem trobat són: 

● Suport o empreses de suport majoritariament en francès o anglès

● Sistema de atributs millorable.

WooCommerce

Woocommerce és una extensió o plugin gratuït del conegut gestor de continguts (CMS)
Wordpress.  Proporciona a WordPress de totes les funcionalitats i característiques d'una
tenda online. És una eina molt senzilla i intuïtiva orientada a tenda online petita (per
exemple amb uns 50 productes). 

Hi ha disponibles un gran nombre de plugins que complementen les funcionalitats
bàsiques de WooCommerce, com per exemple: exportació de comandes, afegir una data
de caducitat al producte, entre moltes altres. 

Hi ha una característica a destacar i és la funcionalitat que ofereix el plugin “WPML
Multilingual CMS” que permet tenir una tenda multilingüe, traduint tot el contingut i
productes als idiomes que es necessitin, fins i tot es pot tenir productes diferents segons
l'idioma seleccionat.

Els avantatges d'utilitzar woocommerce són:

● Ideal per projectes petits i/o mitjans.

● Funciona a servidors compartits sense gaires problemes. No es necessari un 
servidor dedicado.

● Funciona amb WordPress, por lo que hereda la funcionalitat d’ús del seu panell 
d’administració.

● Hi ha moltes plantilles gratuïtes que es poden descàrregar i que tenen un aspecte
molt professional. 

● Existeixen també plantilles de pagament que son responsive.

● Permet la integració amb altres plugins de WordPress. Aquesta és la forma de 
complementar las funcionalitats bàsiques de la tenda, per exemple per a millorar 
el posicionament web o SEO, s’ha de cercar un plugin que treballi aquest aspecte 
en concret.
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Entre els principals inconvenients que podem trobar a aquest sistema: 

● Està basat en WordPress, per la qual cosa no deixa de ser un plugin que funciona 
sobre un gestor de continguts i que permet vendre. No és un programari natiu de
eCommerce.

● Les traduccions no són fàcils i depenen d'un plugin, el més conegut és el WPML 
Multilingual CMS. Però cal recordar que fer les traduccions a Wordpress és un 
treball laboriós.

● No permet crèixer si tens planejat tenir un catàleg molt extens de productes i/o 
tenir varies tendes a una mateixa instal·lació.

● WordPress sol ser focus d'atacs de hackers i és fàcil trobar-li vulnerabilitats degut 
a que és un dels softwares més utilitzats per muntar webs i el seu codi és obert i 
tothom té accés.

● Moltes de les funcionalitats propies d’un ecommerce com gestió de marketing, 
clients, etc que estan incloses per defecte a Prestashop i Magento, no estan 
incloses a Woocommerce i has de comprar extensions per tenir-les.

Magento

Entre les aplicacions que esteim comparant, Magento és la més potent, amb majors
prestacions i capacitats de personalització. Degut a això, també fa que les exigències de
servidor siguin superiors a les de les altres dues alternatives estudiades, la qual cosa
repercutirà a l'alça en els costos de manteniment. 

El panell d'administració de Magento és el més complet (amb més funcionalitats de base)
però també el més complex i amb una major corba d'aprenentatge. Aprendre a gestionar
aquesta aplicació serà més difícil i requerirà un major esforç que amb Prestashop o
WordPress / Woocommerce.

Magento és la solució més recomanable per a projectes de gran envergadura. Entre els
principals avantatges d'aquesta plataforma podem destacar:

● És ideal per projectes grans i que necessiten molta estabilitat.

● El sistema pot funcionar amb distintes tendes a una mateixa instal·lació de 
Magento. A més, permet fer feina amb múltiples divises o monedes i varis 
idiomes.

● És un software natiu de ecommerce, és a dir, es va crear amb el propósit de 
cobrir amb les funcionalitats bàsiques per a la venda de productes de forma 
online. 
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● A diferència de Prestashop, el model de negoci de l’empresa que hi ha al darrera, 
no se basa en la venda de plugins o mòduls.

● Hi ha moltes plantilles gratuïtes que es poden utilitzar i que tenen un aspecte 
profesional.

● La majoria de plantilles que existen son responsive.

● Permet la integració amb ERPs i software extern a través del webservice que 
disposa.

● Està preparat per treballar el posicionament als cercadors (SEO).

● Permet tenir diferents fitxes de producte sense haver de programar-ho.

● Es tracta d’un sistema molt robust. El seu core o nucli i la seva base de dades fan
que sigui un software més estable que els altres softwares.

● Cada cert temps ( any i mig o dos anys) es treu una nova versió que está molt 
probada i presenta pocs errors.

Alguns dels inconvenients a tenir en compte per a Magento: 

● No funciona bé a servidors compartits ja que es necessari un servidor VPS o 
dedicat perqué funciona amb un bon rendiment.

● El panell d’administració o backend és bastant complicat fins que no saps bé com 
funciona o com está organitzat. 

● Hi ha errors a les traduccions a l’espanyol que venen per defecte amb el 
programari. 

● No és un software pensat per a petites tendes i amb molt poca facturació.

Taules comparatives de les solucions de software lliure

Abans de realitzar la taula comparativa entre les distintes solucions seleccionades,
m'agradaria mostrar els resultats de les consultes al Google trends que mostren la
popularitat de cada una de les solucions al cercador de google. 

Des d'una perspectiva a nivell mundial des de l'any 2007 veiem com Magento ha anat
mantenint-se com una de les plataformes de desenvolupament de tenda online més
utilitzades.
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Gràfic 11. Google trends magento, woocommerce, prestashop a el mon

Des d'una perspectiva a nivell nacional veiem com Prestashop ha anat posicionant-se en
els primers llocs des de l'any 2010, a causa que des d'aquest any hi ha hagut un fort
augment de creació de tendes online i atès que Magento està orientat a tendes de gran
envergadura, Prestashop ha guanyat popularitat i posicionament.

Gràfic 12. Google trends magento, woocommerce, prestashop a Espanya

Juan Antonio García Mir                                                                                                   40



                                                                                           Treball Final Carrera TFC – UOC  

La matriu comparativa la farem entre Magento i Prestashop perqué hem descartat
Woocommerce  ja que és una plataforma orientada a petites tendes online i en el nostre
cas estem parlant d'una tenda online amb un nivell de facturació alt i que pot arribar a
manejar un gran nombre de productes.

Criteris de comparació Magento Prestashop

Mercat empresarial Orientat a empreses grans o a
tendes que tenen un nivell de
facturació alt.

Orientat a tendes petites
i / o m i t j a n e s a m b l a
necessitat de crear tendes
petites i amb un nivell de
facturació baix

Facilitat d’ús Panell d’administració una
mica complex. El seu ús
r e q u e r e i x d ’ u n a p e t i t a
formació ja que és poc
intuïtiu. 

Presenta un entorn intuïtiu.
Ta m b é e l s e u p a n e l l
d’administració és senzill.

D i s p o n i b i l i t a t d e
components

Té una gran quantitat de
mòduls addicionals i moltes
c o m u n i t a t s d e
desenvolupadors que creen
nous mòdu ls amb cer ta
freqüència.

Té molts mòduls que es
poden implementar, però
no supera els disponibles
per a magento. A més, la
c o m u n i t a t d e
desenvolupadors per ara és
molt petita.

Ú s e n e l m e r c a t
empresarial

Supera a prestashop en un
parell de milers d’usuaris, 4
de cada 5 tendes online
utilitzen magento.

El seu ús esta limitat a
l’àmbit empresarial

Funcionalitat Les funcionalitats de magento
es consideren molt superiors
a prestashop, essent una de
l e s p l a t a f o r m e s m é s
utilitzades.

Permite crear atributs de
producte per a cada producte
registrat. 

Té certes limitacions. Per
exemple no permet fer
comparativa de productes.

Requisits de instal·lació Es necessari tenir un bon
coneixement de servidors web

La seva instal·lació és
senzilla i intuïtiva.
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per a dur a terme la seva
instal·lació, així com nocions
de configuració d’un sistema
d e c a c h e , l l i b r e r i e s
a d d i c i o n a l s i o p c i o n s
d’encriptació.

P e r s o n a l i z a c i ó d e l
frontend

Es poden crear frontend molt
complexos i amb una gran
quantitat  de components que
p r o p o r c i o n e n a l c l i e n t
funcionalitat i atractiu.

Igual que a  magento
permet la personalització
del frontend. 

Backend L’usuari necessita formació.
Els mòduls no són fàcils de
configurar però si es té el
coneixement adequat, és un
panell d’administració molt
potent i flexible.

El panell és molt intuïtiu i
f à c i l . H i h a p o c a
documentació per aquest
mateix motiu.

Arquitectura Entorns LAMP. Utilitza el
model EAV ( model - atribut -
relació). Això proporciona
molt dinamisme i rapidesa al
moment de crear noves
pàgines i propietats.

Funciona en entorns LAMP.
Utilitza un model orientat a
objectes (POO). El seu codi
és dinàmic. 

Consum de recursos Necessita un alt desempeny
per a l’administració i és
millor realitzar la instal·lació a
un servidor dedicat o a un
servidor optimitzat per a
Magento per donar una millor
resposta als usuaris.

El consum de recursos és
limitat.

Seguretat L a r a ó d e s u g g e r i r l a
instal·lació en un servidor
dedicat és per solucionar
algunes vulnerabilitats que
poden arribar a modificar
arxius de configuració.

L'estructura de directoris i
arxius de configuració es
mantenen més segurs, això
permet compartir servidor
amb altres tendes.

Suport Disposa de moltes comunitats
de desenvolupadors que

El suport que podem trobar
a blogs i forums és limitat,
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p r o p o r c i o n e n s u p o r t i
documentació. 

també les comunitats de
desenvolupadors
destinades a proporcionar
suport son limitades.

Compatibilitat Pot integrar-se amb altres
softwares com ERP, CRM.
Disposa d’un webservice per
facilitat la interoperabilitat.
Existeixen molts de mòduls
que es poden utilitzar per fer
aquesta integració.

La seva estructura és
tancada. La integració amb
diferents ERP només és
p o s i b l e a m b
desenvolupaments a mida
degut a la mancança de
mòduls ja fets. Disposa de
API però no tan flexible
com la de Magento. 

Taula 2. Matriu comparativa magento, prestashop

A partir de l'estudi realitzat a l'apartat anterior, i tenint en compte els requeriments del
nostre projecte finalment es decideix que la millor solució de ecommerce d’acord als
requeriments funcionals és Magento.
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2.2.2 - TECNOLOGIA JAVA PER DESENVOLUPAMENTS A MIDA

Existeixen multitud de frameworks JAVA per dur a terme el desenvolupament de
programari a mida, però hi ha alguna cosa que tenen tots en comú i és la utilització del
model / vista / controlador a les seves arquitectura. 

El model / vista / controlador (MVC) és un estil d'arquitectura de programari que separa
les dades d'una aplicació, la interfície d'usuari, i la lògica de control en tres components
diferents. El patró MVC es veu freqüentment a aplicacions web, on:

- La vista és la pàgina HTML i els corresponents estils CSS . Presenta el model en 
forma d’interficie d’usuari perquè l’usuari hi pugui interactuar.

- El model està format pel sistema de gestió de base de dades o qualque 
framework de persistència com hibernate. És la representació específica de la 
informació amb el qual el sistema opera. 

- El controlador és el responsable de rebre els esdeveniments d'entrada des de la 
vista i emmagatzema la lògica de negoci.

La següent imatge descriu de forma gràfica el fluxe que segueixen les peticions quan
l’usuari fa qualque acció: 

Gràfic 13. Model Vista Controlador

Alguns dels frameworks de desenvolupament a mida que podríem utilitzar per a
implementar una tenda online són: 
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Spring

Spring és un framework open source que proporciona un marc de treball per al
desenvolupament d'aplicacions J2EE. El framework està basat en l'ús de fitxers plans
JavaBeans per a la lògica d'aplicació i arxius XML per a la configuració.

Les principals característiques del framework Spring són les següents:

● Suporta per a la capa de persistencia: JTA, hibernate, JDO, JDBC, ODBC.

● Utilitza implementacions ORM de tercers com Hibernate, Ibatis, JDO, OJB.

● Proveeix serveis d'aplicació en forma declarativa.

● Permet usar arxius XML de configuració, programació mitjançant l’ús de APIs i 
mitjançant un estàndard JSR.

● Aporta integració amb la solució de codi obert Acegi (suporta seguretat 
declarativa basada en l'ús de IoC i AOP).

● Permet l'ús de qualsevol servei usant un arxiu XML de configuració.

● Tots els components poden ser testejats fora del contenidor. 

El següent gràfic mostra els diferents components que formen part del framework Spring
i les distintes tecnologies que s’empren: 

Gràfic 14. Components framework Spring
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Els principals avantatges són les següents:

● Spring recomana l'ús de interfícies, si es decideix no utilitzar Spring, n'hi ha prou 
amb reimplementar les interfícies.

● Spring es pot executar dins d'un contenidor web o fora d'ell en una aplicació 
Swing.

Alguns dels inconvenients d’aquest framework són:

● La configuració de Spring és complexa ja que per a cada servei que es tingui s'ha 
configurar-ho en un XML de configuració. Existeixen altres formes de configuració 
de Spring a part del XML pur:  per mitjà de la API, mitjançant un estàndard JSR i 
amb un mínim XML i anotacions.

● No es pot avaluar si un objecte ha estat ben injectat més que en temps 
d'execució. 

● El contenidor de Spring no és lleuger (si s'usen tots els mòduls disponibles), no és
recomanable el seu ús en aplicacions de temps real o en aplicacions per a mòbils.

Java Server Pages (JSPs)

JSP (Java Server Page) és un llenguatge de programació web que permet la generació de
llocs web dinàmics en llenguatge Java. És un llenguatge suportat per múltiples
plataformes i com el llenguatge de PHP i de ASP, s'executa en el costat del servidor.

Aquest llenguatge va ser desenvolupat per l’empresa de Sun Microsystems que va ser
absorbida fa uns anys per la coneguda empresa de Oracle. És un llenguatge pensat per
desenvolupar aplicacions web complexes i potents. Les pàgines es compilen quan són
sol·licitades per primera vegada.

El codi JSP pot integrar-se amb el codi HTML i l'extensió dels arxius d'aquest tipus és:
jsp.

Posseeix un motor de pàgines basat en els servlets de Java. Per al seu funcionament es
necessita tenir instal·lat un servidor Tomcat.

Al següent gràfic podem veure com interactua la tecnologia JSP durant una petició d’una
funcionalitat desde la part d’usuari:
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Gràfic 15. Interacció tecnologia JSP

Algunes de las principals avantatges de JSP són:

● El codi està ben estructurat i resulta fàcil de llegir si es coneix bé el llenguatge.

● La part de JSP dinàmic s'escriu en Java, permetent una integració total amb 
mòduls Java i la utilització d'un motor de pàgines basat en servlets de Java.

Els principals inconvenients de JSP són:

● És un llenguatge bastant complex i que requereix bastant temps d'aprenentatge.

● L'allotjament web requereix tenir instal·lat un servidor Tomcat.

Struts

Struts és un framework d'aplicació web open source desenvolupat per la fundació
Apache. La tecnologia Struts està basada en el patró MVC. S'utilitza per construir
aplicacions web basades en servlets i JSP que poden executar-se en qualsevol contenidor
de servlets incloent els servidors d'aplicacions J2EE. 

Mitjançant Struts es fa ús de patrons de disseny J2EE que són útils en la construcció
d'aplicacions J2EE. Struts segueix els patrons inclosos en el model d’arquitectura MVC,
aquest framework és relativament simple d'usar i aprendre.

A la següent imatge podem veure un exemple d’arquitectura d’una aplicació que utilitza
struts: 
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Gràfic 16. Arquitectura aplicació struts

Com podem veure, s’utilitza el model MVC. Les peticions arriben al controlador on un
ActionServlet procesa la petició. Es revisa al fitxer de configuració struts-config.xml
quina acció s’ha de dur a terme i finalment es retorna el resultat al actionServlet que
invoca la corresponent pàgina JSP que s’ha de retornar al navegador per mostrar el
resultat de la operació sol·licitada. 

Struts proporciona al desenvolupador un conjunt d'etiquetes JSP personalitzades que
faciliten la integració del framework amb les pàgines JSP. 

Les principals característiques de Struts són les següents:

● Model correcte. Permet modelar les aplicacions basades en JSP i servlets 
mitjançant l'ús del patrons de disseny MVC

● Objectes “llests per usar”. Struts incorpora el concepte d'objectes “llests per usar”
a través de fitxers de configuració en XML.

● Patrons de disseny pre-construïts. Struts inclou patrons de disseny interns en el 
framework. Pel que no s'ha de preocupar de crear els propis patrons de disseny.

● Altres característiques extres com validació, internacionalització, etc.

Entre els seus principals avantatges podem destacar:

● Transport automàtic de les dades introduïdes en el client (JSP) fins al controlador 
(Action) mitjançant formularis (ActionForm). 

● Transport automàtic de les dades enviades pel controlador (Action) a la part de 
presentació (JSP) mitjançant formularis (ActionForm).

● Implementa la part comuna a totes les aplicacions en la part de Controlador 
(ActionServlet); la part particular de cada aplicació és fàcilment configurable 
(mitjançant el fitxer de struts-config.xml).
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● La separació dels components en capes (MVC) simplifica notablement el 
desenvolupament i el seu manteniment.

El principal inconvenient de Struts radica en el fet de no abastar totes les capes de
l'aplicació web (deixa fora la capa de negoci i la capa de persistència) i fa que l'interfície
entre Struts i aquestes capes no estigui tan automatitzada, convertint els accessos a les
dades (DAO) en components monòtons de desenvolupar.

2.2.3 - SOFTWARE LLIURE VS PROGRAMACIÓ A MIDA

Com hem vist en els punts anteriors, tenim dues opcions alhora de crear la nostra tenda
online: ús d’un software lliure com els comentats durant l’anàlisi o la programació d’un
software a mida. La pregunta que ens feim a aquest moment és: quina de les dues
emprarem? 

Primer que tot cal tenir en compte que crear una tenda virtual no consisteix a dir “tinc
una idea, crearé una tenda virtual i la gent em comprarà”. Sembla que és així de fàcil
pero hem de tenir en compte que influeixen moltes altres accions com quines accions de
marqueting utilitzaré? Quina política de preus seguiré? Quin perfil tenen els qui seran els
meus principals clients? Si no som capaços de plasmar en la tenda la nostra personalitat
i generar confiança en el client no podrem competir amb els milers de comerços que hi
ha a la xarxa i que segurament estan distribuint els mateixos productes que nosaltres.

La qualitat no és barata, si volem un projecte que pugui triomfar a internet necessitem
un projecte seriós on tinguen en compte molts dels aspectes no tecnològics que també
hem comentat.

Desde el punt de vista tecnològic i d’acord al que hem pogut estudiar durant l’anàlisi de
les distintes alternatives disponibles, m’agradaria presentar la següent taula comparativa
on es reflexen avantatges e inconvenients d’utilitzar un sistema o un altre: 

Software a mida Solució software lliure

El sistema s’adapta als procediments del
negoci a la perfecció ja que es parteix
dels requeriments.

El producte es pot modificar i adaptar al
negoci. La adaptació es pot fer amb molta
més facilitat ja tenim el suport d’altres
usuaris, d’una comunitat o d’una empresa
que en dóna suport. 

La solució sol ser fàcilment escalable Escalable

El desenvolupament té un alt cost.
Aquest cost por ser variable en funció
dels recursos humans que necessitem
per dur-ho a terme i de la complexitat
del projecte. 

El cost és més baix que el d’un software a
mida sempre i quan els requeriments del
nostre sistema coincideixin amb les
funcionalitats dels software lliure. El cost es
correspon al cost de les adaptacions i
personalitzacions que es volen fer. 
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Exigeix un temps de desenvolupament
major

La implementació és molt més ràpida ja
que la majoria de les funcionalitats
bàsiques ja están programades i la major
quantitat d’hores de desenvolupament es
centren en la personalització i adaptació. 

La innovació és menor ja que com s’ha
de construir des de zero, primer es
t e n e n q u e d e s e n v o l u p a r l e s
funcionalitats més bàsiques

Es pot tenir major innovació tecnològica
pe r què c om que da r r e ra de l s eu
desenvolupament hi sol haver un equip
gran de usuaris i persones de diversos
camps i especialitzacions, s’aporta més
coneixements i experiència. 

Hi ha un risc més alt de que hi hagi un
nombre d’errors més alts ja que la
solució no está tan provada o testejada
com una solució de software lliure.

Cada una de les versions que es treuen es
testejada per un gran nombre d’usuaris. A
més, hi ha un gran suport darrera ja que la
comunitat d’usuaris que fa ús d’aquests
softwares és gran i proporcionen la
correcció d’errors de manera ràpida.

Es crea una gran dependència amb el
proveïdor que desenvolupa el software ja
q u e s i n o e x i s t e i x u n a b o n a
documentació i no se segueixen uns
estàndards de desenvolupament, es
difícil que altres empreses o recursos
vulguin implicar-se al projecte per
l’esforç d’entendre com está muntat i els
riscs de fer canvis sobre una plataforma
mal documentada/programada.

Independència del proveïdor ja que es
disposa del codi font i d’un recolzament de
molts programadors / professionals que
utilitzen aquest software.

En funció del tipus de tecnologia
adoptada pel desenvolupament, s'haurà
de pagar llicència o suport.

No s’ha de pagar llicència excepte pels
casos de les empreses que no fan ús de la
versió community i fan ús de versions
enterprise on es paga llicència i suport
tècnic.

Solució modulable. Com es comenta a la
metodologia Lean Startup, podem
centrar-nos en desenvo lupar un
p r o d u c t e m í n i m v i a b l e i a n a r
desenvolupant la resta de funcionalitats

Partim desde l’inici amb el conjunt total de
funcionalitats. Tal vegada, no ens interessa
fer ús de totes i e l s i s tema està
sobrecarregat per la instanciació de
llibreries i funcions que no en farem ús. 

El nivell de seguretat és major ja que
cap persona externa a l’equip de
desenvolupament té constància de
l’estructura, arquitectura web o model
de bases de dades que utilitzam.

La estructura de fitxers, l’arquitectura i el
model de bases de dades está a l’abast de
tothom. És important una correcta
configuració per tal de augmentar la
seguretat de l’aplicació.
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Taula 3. Avantatges e inconvenients software a mida vs software lliure 

Com hem analitzat, sembla que si els nostres requeriments funcionals coincideixen amb
la majoria dels requeriments d’un dels softwares lliures analitzats, la utilització d’un
d’aquests softwares és millor que contractar la programació a mida del projecte. Per
aquest motiu i aprofitant que els requeriments funcionals plantejats inicialment són els
requeriments que té qualsevol dels sistemes de ecommerce analitzats, hem decidit fer ús
de Magento com a plataforma alhora de implementar la nostra solució pràctica.

D’entre altres, els principals motius que expliquen la nostra decisió són:

• Realitzar un desenvolupament a mida implicaria molt de temps de
desenvolupament ja que haurien de començar de zero o fer ús de qualque
framework de Java dels analitzats i amb els quals no tenim suficient experiència
per muntar un projecte robust i escalable.

• Es reutilitza una solució ja existent i es baixa el risc de cometre errors ja que es
tracta d'una solució ja provada per nombrosos usuaris.

• Com s’utilitza una solució de codi obert, podem realitzar totes les adaptacions i
modificacions necessàries per respondre a les necessitats del projecte i a més
obtenir un producte personalitzat.

• El nombre de funcionalitats és més gran. 

• És un dels softwares més utilitzats d’acord a la trajectòria dels darrers anys.
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3.- DISSENY DEL SISTEMA 

3.1.- ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Magento utilitza un disseny basat en programació orientada a objectes que li dóna molta
flexibilitat i capacitat per extendre les funcionalitats mitjançant el desenvolupament de
mòduls. Aquest tipus de programació permet la utilització de patrons de disseny i l’ús del
model / vista / controlador com hem comentat en qualque ocasió:

- Vista o capa de presentació: proporciona diferents tipus de components (layouts,
blocs i plantilles) que processen les peticions que es fan desde la interfície
d’usuari. 

- Controlados: mitjançant la definició de distints components, cada un d’ell defineix
un conjunt de funcionalitats que es poden dur a terme com crear un nou client,
consultar el catàleg de productes, etc.

- El model ens permet accedir a les classe més bàsiques que tenen accés directe
amb la base de dades i interactuen amb ella. 

El següent gràfic ens mostra els components que formen part de l’arquitectura de
magento i com interactuen els distints components que formen part d’aquest sistema: 
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Gràfic 17. Arquitectura magento

Gràcies a aquesta arquitectura modular, Magento por integrar-se amb les següents
tecnologies per tal de millorar certs aspectes com el rendiment: 

● Servidors webs suportats: Apache 2.x / Nginx 1.7+

● Versió de PHP:  5.5, 5.6x, 7.0

● Sistema gestor de base de dades: MySQL 5.6.x / MySQL Percona 5.6.x

● Reverse Proxy/Web Accelerator: Varnish 3.x / Varnish 4.x

● Sistema de cache: Redis 2.x /  Redis 3.x / Memcache 1.4.x

● Tecnoloíes addicionals: HTML5 / CSS3 (LESS CSS pre-processor) / JQuery /
llibreries de tercers com Zend Framework 1, Zend Framework 2 o Symfony, etc.
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3.2.- ESPECIFICACIÓ DE L’ENTORN TECNOLÒGIC 

Les característiques mínimes que ha de tenir el nostre servidor per tal de poder dur a
terme una instal·lació de Magento són: 

• Servidor d’aplicacions mínim: Apache 2.2 o Apache 2.4

• Versions de PHP mínim: PHP 5.5.x o PHP 5.6.x. 

• Sistema de base de dades: MySQL 5.6.x

En el cas per a dur a terme la implementació del projecte hem analitzat diferents
empreses de hosting espanyoles i hem contractat un hosting magento a una d’elles. Les
principals característiques que ens proporciona aquesta empresa, destacarem les
següents: 

• Disposen de servidors optimitzats per aquest software lliure.

• La configuració dels seus servidors permet que la web carregui 75 vegades més
ràpid que a un hosting normal. 

• Monitorització per tal de no tenir talls en el servei que ofereixen. Tenen un SLA
d’un 99.9% del temps.

• Copies de seguretat incloses.

• Escalabilitat en funcions de les necessitats del projecte. Disposen de paquets on
es van millorant les prestacions. 

• Suport tècnic.

Les característiques del hosting bàsic són: 

• 5GB d’espai de disc dur de tipus SSD que és molt més ràpid.

• 100GB de transferència mensual ( equival a 25.000 visites mensuals ).

• 100 bústies de correu

• Certificat SSL 

• Bon rendiment gràcies als següents punts:

- Ús de lite speed + liteMage cache

- Sistema de cache avançat

- MySQL 5.6 optimitzat especificament per a Magento, utilitzant taules
innoDB i sobre discs durs SSD. 

- Utilització d’un servidor web LiteSpeed Web Server Enterprise amb
LiteMage Cache.

- Sistema PHP Cache (APC) i XCache 3.

- PHP Realpath cache augmentat
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- Directiva open_basedir de PHP desactivada per augmentar el rendiment

- Compressió GZIP Activada

- Firewall CSF i LFD (login failure detector) 

- Regles mod_security personalitzades per a magento

- Protecció atacs de seguretat DDOS i bandwith throttling

- Protecció contra atacs SSL Beast i de renegociació SSL

Gràfic 18. Comparativa de rendiment de diferents servidors d'aplicacions

3.3.- DEFINICIÓ DELS MÒDULS DEL SISTEMA

En el següent enllaç podem trobar un diagrama entitat-relació de totes les taules que
formen part de la base de dades de magento: https  ://  qph  .  is  .  quoracdn  .  net  /  main  -  qimg  -
9  a  55  cf  03  e  68  bdfe  6  ba  7504  bac  1  f  4  b  87  d  ?  convert  _  to  _  webp  =  true

A continuació comentarem cada un dels principals mòduls que formen part d’aquest
sistema: 
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Clients i estadístiques
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Productes
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Comandes

Descomptes
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Divises, empreses d’entrega, regles de gastos d’entrega

Gestió d’usuaris del backend
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Gestió de pàgines estàtiques

Mòduls complementaris o plugins
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3.4. - INTERFÍCIE DE USUARI

Un dels avantatges de fer ús de magento és que hi ha un gran número de plantilles
professionals disponibles i que tenen implementades totes les consideracions a tenir en
compte alhora de crear un disseny orientat a la venda de productes. Per aquest motiu i
per tal d’agilitzar la implementació de la solució pràctica mitjançant software lliure, he
fet ús d’una plantilla que a continuació veurem mitjançant screenshots.
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4.- IMPLEMENTACIÓ

4.1. - INSTAL·LACIÓ

Després d'analitzar diverses solucions de proveïdors de hosting existents al mercat
espanyol, hem apostat per un hosting especialitzat amb Magento. En contractar-ho, de
forma automàtica, se'ns instal·la un Magento base, edició community 1.7.0, des del qual
partirem com a base del nostre projecte.
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Vista del frontend

Vista del backend

Com que la darrera versió de Magento es la versió 2, però no ens interessa instal·lar-la
perquè fa poc mesos que ha sortit i molts de plugins que necessitem no están encara
disponibles… actualitzarem la versió de 1.7.0 a 1.9.2, la darrera versió estable. 
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Per actualitzar-ho, ho podem fer des de un panell d’administració que ens ofereix
l’empresa de hosting. Omplim tota la informació que enbs requeix i actualitzam la versió
com podem veure a la següent imatge: 
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Un cop hagi finalitzat la instal·lació, ens ho comunica amb una pantalla com la següent: 

Una vegada actualitzat a la versió 1.9.2, instalarem la plantilla que hem comprat. Per
fer-ho, desactivam el sistema de caché i pujam tots els fitxers de la plantilla per FTP: 
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Una vegada pujats tos els fitxers, activarem el disseny mitjançants els següents canvis a
la part de Configuració de Magento: 
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4.2.- CONFIGURACIÓ BÀSICA

A més d’activar la plantilla, hem de realitzar els següents canvis a la configuració del
software lliure: 

País de la tenda online:

Configuració regional: 
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Dades de la tenda online:

Canvi de domini:
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Logo i peu de pàgina:

Divises:
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Instal·lació del plugin que permet mostrar l’avís de política de cookies

Instal·lació de la traducció a espanyol

Configuració del impost de l’IVA
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Activació dels gastos d’entrega o transport. En aquest cas, hem aplicat una taxa fixa de
6€ per comanda

Juan Antonio García Mir                                                                                                   74



                                                                                           Treball Final Carrera TFC – UOC  

Hem activat la forma de pagament per transferencia bàncaria així com el de contra
reemborsament:
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Hem donat d’alta els blocs necessaris perquè funcioni la plantilla
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Finalment hem creat les pàgines necessàries

El resultat final es pot consultar e interactuar a través de la web 

http  ://  unglop  .  com

El disseny final és el següent:
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5.- CONCLUSIONS

En general, la implementació de la tenda online mitjançant l’ús de magento com a
software lliure per al desenvolupament de la tenda online ha estat acertat, ja que m’ha
permès implementar la tenda un poc temps, concretament menys d’una setmana. 

Si haguéssim triat l’opció de fer-ho a mida, segurament durant el mateix temps només
haguéssim muntat una petita part del sistema. Per això, crec que el principal avantatge
de l’ús de software lliure recau en l’estalvi de temps en quant a desenvolupament així
com l’estalvi del cost, ja que no es necessari la contractació de tants recursos humans
per dur a terme la implementació. 

M’agradaria comentar les dificultats que he tingut alhora de la implementació, cal
mencionar les següents: 

• He hagut d’aprendre el funcionament del panell d’administració de magento, ja
que al principi no trobava des d’on es configuraven certes parts del sistema. 

• He modificat la plantilla afegint una fulla d’estils pròpia per tal de personalitzar la
plantilla.

• He hagut de consultar per internet com es configurava el IVA, ja que la
configuració dels imposts no es trivial. 

• Des de la part de configuració general es poden activar les opcions de formes de
pagament, per tal de no complicar la implementació i haver de crear una compte
de paypal nova, he omès l’opció de pagament de paypal i només he activat l’opció
de contra reemborsament i transferència bancaria.

• Pel que fa als mètodes d’entrega, per tal de fer-ho una mica més fàcil, he inserit
una impost fix de 6 euros encara que he trobat la forma d’inserir rangs de preus
en funció del país de destí i el pes de la comanda.

Un altre aspecte que m’agradaria reflexionar és la importància que tenen altres aspectes
com el disseny, les frases que motiven a la compra de productes, les promocions i la
informació de la fitxa de productes. Una tenda online amb un mal disseny, on els usuaris
que visiten la web no troben la informació que cerquen, segurament els usuaris
abandonaran la web sense fer cap compra. El mateix passa si no troben promocions o no
tenim una fitxa de producte, la més completa possible amb fotografies de gran qualitat…
Cada un d’aquests aspectes es primordial, ja que influeix directament en l’èxit de la
tenda online. 
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6.- GLOSSARI

AOP= Programació Orientada a Aspectes

Apache= Apache és un poderós servidor web completament lliure ja que és un
programari Open Source i amb llicència GPL. Pot treballar amb diferents sistemes
operatius i mantenir el seu excel·lent rendiment.

API= La interfície de programació d'aplicacions, abreujada com API (de l’anglès:
Application Programming Interface), és el conjunt de subrutines, funcions i/o
procediments que ofereix una biblioteca per ser utilitzat per un altre programari com una
capa d'abstracció.

ASP= es tracta d’un llenguatge de programació de servidors per a generar pàgines web
dinàmiques creat per l’empresa Microsoft.  Acrònim de Active Server Pages.

Backend= És la part que processa l'entrada de dades que s’ha efectuat des de el front-
end, és a dir, són els processos que utilitza l’usuari administrador del lloc amb els seus
respectius sistemes per resoldre les peticions dels usuaris

Cache= Àrea d'emmagatzematge dedicada a la recuperació a gran velocitat de les dades
utilitzades o sol·licitades amb més freqüència.

CMS= un sistema de gestió de continguts (en anglès Content Management System) és
un programa que permet crear una estructura de suport per a la creació i administració
de continguts, principalment en pàgines web, per part dels participants.

Cookies= Són petits arxius que alguns llocs web guarden en el teu ordinador. Les cookies
guarden informació sobre l’usuari o l’ordinador on s’executen, com a nom d'usuari o
informació de registre, o preferències d'usuari, però no es dediquen a espiar, com el
software del tipus spyware.

CRM= CRM prové de la sigla del terme en anglès customer relationship management i és
l’area que s’encarrega de gestionar les relacions amb els clients per millorar-ne l’atenció
i el tracte.
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CSS= Fulla d'estil en cascada o CSS (sigles en anglès de cascading style sheets) és un
llenguatge utilitzat per definir i crear la presentació d'un document estructurat escrit en
HTML o XML2 (i per extensió en XHTML)

DAO= Data Access Objects (DAO, Objectes d'Accés a Dades)

EAV= Entity Value Attribute, model de dades d'Entitat Valor Atribut

Ecommerce= El i-commerce o comerç electrònic és un mètode de compra-venda de
béns, productes o serveis on s’utilitza Internet com a mitjà.

ERP= Una solució ERP, de l'anglès Enterprise Resource Planning, és el que en espanyol
coneixem com a  Programari de gestió integrada, i es defineix com un grup de mòduls
connectats a una única base de dades. El ERP és un paquet de programari que permet
administrar tots els processos operatius d'una empresa, integrant diverses funcions de
gestió en un únic sistema; en altres paraules, representa la “columna vertebral” d'una
empresa.

Framework= Estructura conceptual i tecnològica de suport definit, normalment amb
mòduls de programari concrets, que pot servir de base per a l'organització i
desenvolupament de programari.

Frontend= El frontend són totes aquelles tecnologies que corren del costat del client, és
a dir, totes aquelles tecnologies que corren del costat del navegador web, més que res
en tres llenguatges: Html , CSS I Javascript

Google trends= Tendències de cerca de google

Hibernate= És una eina de Mapatge objecto-relacional per a la plataforma que facilita el
mapatge d'atributs entre una base de dades relacional tradicional i el model d'objectes
d'una aplicació, mitjançant arxius declaratius (XML) o anotacions en els beans de les
entitats que permeten establir aquestes relacions.

HTML= Sigles de HyperText Markup Language (Llenguatge de Marcat d'Hipertext), és el
llenguatge de marcat predominant per a l'elaboració de pàgines web.

J2EE= Java 2 Platform, Enterprise Edition o J2EE, és una plataforma de programació per
desenvolupar i executar programari d'aplicacions en el llenguatge de programació Java.
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JAVA= Java és un llenguatge de programació de propòsit general, concurrent, orientat a
objectes que va ser dissenyat específicament per tenir tan poques dependències
d'implementació com fos possible.

JavaBeans= Els JavaBeans són un model de components creat per Sun Microsystems per
a la construcció d'aplicacions en Java.se usen per encapsular diversos objectes en un
únic objecte (la beina o Bean en anglès), per fer ús d'un sol objecte en lloc de diversos
més simples.

JDBC= Java Database Connectivity, més coneguda per les seves sigles JDBC,1 2 és una
API que permet l'execució d'operacions sobre bases de dades des del llenguatge de
programació Java, independentment del sistema operatiu on s'executi o de la base de
dades a la qual s'accedeix, utilitzant el dialecte SQL del model de base de dades que
s'utilitzi.

JDO= Objecte de dades Java

JSP= Java Server Pages

JSR= Java Specification Requests

JTA= API de transacció Jav. Una API que permet a les aplicacions i servidors J2EE accedir
a transaccions.

Linux= Linux és un sistema operatiu de programari lliure (no és propietat de cap persona
o empresa), per tant no és necessari comprar una llicència per instal·lar-ho i utilitzar-ho
en un equip informàtic

LOPD= Llei de protecció de dades. El dret a la protecció de dades personals és un dret
fonamental de totes les persones que es tradueix en la potestat de control sobre l'ús que
es fa de les seves dades personals.

LSSICE= També coneguda com a Llei d'Internet o LSSCE és la LLEI 34/2002, d'11 de
juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
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MVC= El model–vista–controlador és un patró de arquitectura de programari que separa
les dades i la lògica de negoci d'una aplicació de la interfície d'usuari i el mòdul
encarregat de gestionar els esdeveniments i les comunicacions.

MySql= És un sistema de gestió de base de dades relacional de codi obert, basat en
llenguatge de consulta estructurat (SQL).

Newsletter= La seva definició es refereix a una publicació que de manera regular fan
arribar les empreses als seus subscriptors amb temes d'interès pels usuaris subscriptors.

ODBC= Open DataBase Connectivity (ODBC) és un estàndard d'accés a les bases de
dades.

Opensource = Codi obert és el terme amb el qual es coneix al programari distribuït i
desenvolupat lliurement.

ORM= Object-Relational mapping, o el que és el mateix, mapatge d'objecte-relacional.

Paypal= Un portal de pagaments que proporciona una connexió segura entre la una
tenda en línia i el seu compte de comerç en línia.

PHP= PHP (acrònim recursiu de PHP: Hypertext Preprocessor) és un llenguatge de codi
obert molt popular especialment adequat pel desenvolupament web i que pot ser
incrustat en HTML.

Plugin= Un plugin és aquella aplicació que, en un programa informàtic, afegeix una
funcionalitat addicional o una nova característica a el programari.

POO= Programació Orientada a Objectes

Portal web= Un portal d'Internet és un lloc web que ofereix a l'usuari, de forma fàcil i
integrada, l'accés a una sèrie de recursos i de serveis relacionats.
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SEU= El SEU (Search Engine Optimization) o posicionament orgànic és el conjunt de
tècniques utilitzades per augmentar el tràfic de qualitat cap a un lloc web mitjançant la
millora del posicionament d'un site en les SERP´s (Search Engine Page Result, Pàgines
de Resultats d'un Motor de Cerca).

Servidor= És un tipus de programari que realitza certes tasques en lloc dels usuaris.

Servlet= Els servlets, són objectes que corren dins del context d'un contenidor de
servlets (ej: Tomcat) i estenen la seva funcionalitat. Un servlet és un programa que
s'executa a un servidor.

SSL= Secure Sockets Layer (SSL; en espanyol «capa de connexió segura») són protocols
criptogràfics que proporcionen comunicacions segures per una xarxa, com per exemple
internet.

Tomcat= Tomcat és un contenidor de servlets que s'utilitza a la referència oficial de la
implementació per Java Servlet i JavaServer Pages (JSP). 

VPS= Un servidor virtual privat (VPS, de l'anglès virtual private server) és un mètode de
particionar un servidor físic en diversos servidors de tal forma que tot funcioni com si
s'estigués executant en una única màquina.

Webservice= Un servei web (en anglès, Web Service o Web services) és una tecnologia
que utilitza un conjunt de protocols i estàndards que serveixen per intercanviar dades
entre aplicacions

WordPress= WordPress és un sistema de gestió de continguts.

XML= XML, sigles en anglès de extensible Markup Language ('llenguatge de marques
extensible'), és un llenguatge de marques desenvolupat per el World Wide Web
Consortium (W3C) utilitzat per emmagatzemar dades en forma llegible.
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Estudi a Google trends dels diferents termes

http  ://  www  .  google  .  es  /  trends  /  explore  ?  hl  =  es  #  q  =  Prestashop  %2  C  %20  Woocommerce  %2  C
%20  Magento  &  date  =1%2  F  2007%20108  m  &  cmpt  =  q  &  tz  =  Etc  %2  FGMT  -2

Característiques del hosting bàsic contractat per la implementació de la solució pràctica.

https  ://  www  .  factoriadigital  .  com  /  hosting  -  magento

Noticia sobre Uvinum

http://www.lavanguardia.com/economia/pymes/20160104/301181393914/uvinum-
brinda-por-europa.html
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8.- ANNEXOS

8.1. - ACCÉS A LA WEB 
• Frontend

Per accedir al portal web s’ha d’accedir mitjançant la URL http://unglop.com/
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• Backend

Un usuari administrador pot accedir al panell d'administració amb les següents 
dades: 

URL: http://unglop.com/gestion

Usuari: uoc_administrador

Contrasenya: X4]FVj!@0W

Juan Antonio García Mir                                                                                                   90

mailto:FVj!@0W
http://unglop.com/gestion


                                                                                           Treball Final Carrera TFC – UOC  

8.2 .- TESTS IMPLEMENTACIÓ 

• Consultar els productes per la web

1. Accedir a la direcció http://unglop.com/ i comprobar que es veu
correctament la pantalla.

2. Fer clic a qualque opció de menú i comprobar que càrrega correctament.
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3. Fer click a un producte i veure que la informació es càrrega correctament.

• Cercar un producte per nom

Des de qualsevol pàgina de dins la web, hem d'introduir el nom d'un dels vins que
hi ha al sistema des del cercador situat a la part superior esquerre. 

Per exemple, podem cercar el terme “Margalida” i pitjar la tecla Enter: 
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• Afegir un producte a la cistella 

Des de qualsevol pàgina de producte, seleccionar una quantitat i pitjar el botó de 
“Añadir al carrito”

Una vegada s'ha afegit a la cistella, la pàgina es redirigirà automàticament a la 
pàgina de checkout:

Juan Antonio García Mir                                                                                                   93



                                                                                           Treball Final Carrera TFC – UOC  

• Checkout

Una vegada s'ha afegit un producte a la cistella, pitjar sobre la opció que trobam 
a la part superior dreta, on s'indica el número de items o productes hem afegit:
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A continuació, pitjarem sobre l'opció “View Cart”

Podem modificar el número d'unitats del producte per tal de veure que funciona 
correctament, es necessari pitjar el botó de “Actualizar carrito de compras” 
perqué s'actualitzi.
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• Compra contra reemborsament

Una vegada hem afegit un producte i esteim a la pàgina de checkout, hem de 
pitjar sobre la opció de “Continuar con la compra”. 

Seguir cada una de les pases del procés de compra:
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Al pas 5, seleccionarem “Contra reembolso”

I al pas 6 finalitzarem la comanda, pitjant el botó de “Hace pedido”
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A continuació, la pàgina ens redireccionará a una altra pàgina amb un missatge 
de confirmació.

• Registre d'usuari

Per enregistrar un nou usuari, es necessari anem a l'opció “Inicio de sesión” que
es troba a la part superior dreta de la pantalla.

A continuació, farem clic a l'opció “Crear una cuenta”
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I omplirem la informació del següent formulari:

• Accès al panell de client

Per entrar al nostre panell d'administració, hem de fer clic a l'opció “Inicio de 
sesión” que es troba a la part superior dreta de la pantalla.

Seguidament, introduirem les nostres dades a la part de “Clientes Registrados”:

Les dades d'accés d'un dels clients ja enregistrats a la plataforma són:

Usuari: jagmir@uoc.edu

Contrasenya:  :k!e=)4iHo
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• Veure les meves comandes

Per tal de veure les comandes que he fet com a client registrat, he d'accedir al panell
d'admistració. Per això, hem de seguir els pasos del punt anterior i accedirem al panell
d'administració on veurem la informació següent:

• Accés usuari administrador

Per accedir com a usuari administrador, hem d'utilitzar les següents dades: 

URL: http://unglop.com/gestion

Usuari: uoc_administrador

Contrasenya: X4]FVj!@0W
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• Consultar les comandes 

Des de l'administrador, hem d'accedir al menú “Ventas” → “Pedidos”
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• Emetre factura

Per obtenir una factura d'una comanda, hem d'accedir al panell d'administrador, i des de
la fitxa de la comanda, trobarem la opció de “Facturas”.

Veurem que no té cap factura associada, amb lo qual hem de pitjar sobre el botó de
“Factura”
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A aquesta pantalla podem enviar la factura al client o generarla.
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• Gestió de categories

Per poder gestionar una categoria, hem d'accedir al panell d'administració i anar a la
opció de menú “Catálogo” → “Administrar categorías”

Des de aquesta pantalla podem crear noves categories o modificar-ne una de les que ja
hi ha creades.
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• Gestió de productes

Per poder gestionar un dels productes ja donats d'alta, hem d'accedir al panell 
d'administració i anar a la opció de menú “Catálogo” → “Administrar productos”

Si pitjam sobre un d'ells, podem accedir a la fitxa de producte i modificar qualque
informació. Per exemple, el primer: “Son Caules Rosado”
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Podem canviar qualque informació com el nom i pitjar sobre la opció de “Guardar 
y continuar editando”. 

• Gestió de pàgines

Per poder modificar el contingut d'una de les pàgines estàtiques creades, hem 
d'accedir al panell d'administració i anar a la opció de menú “CMS” → “Páginas”

Podem modificar el contingut de la pàgina de “About us” fent clic al títol: 

A continuació, feim clic a la opció de “Contenido” 
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Feim les modificacions del text i pitjam el botó de “Guardar página”

A continuació pitjam sobre l'enllaç de “Vista previa” per veure que els canvis 
s'han fet correctament:
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