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Cita 
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Louis Pasteur 1822-1895 

  



Abstract 
 

Actualment quan a un propietari d’un petit negoci vol renovar la seva web, pensa en gastar 

el mínim possible per simplement tindre una mínima presència a internet, perquè encara 

que no ho paregui, encara existeixen empresaris que pensen que això de internet és una 

ferramenta inútil, una moda, que simplement és “un lloc on perdre el temps”. 

 

Quan a aquest empresari li dius que el seu web li costarà una inversió superior als 6.000€ 

es tira les mans al cap i et tracta de boig. Però esta clar que arriba un punt on a grans 

necessitats s’han de dur a terme grans solucions, ja que aquest petit empresari veu que la 

seva competència creix gràcies a aquesta ferramenta i ja després de la primera reunió 

informal on li expliques les possibilitats no només de tindre una web presencial, sinó, de 

tindre una base de dades, amb tots els seus productes, completament on-line, disponible 

des de qualsevol lloc, mitjançant la seva tablet (que fins ara només feia servir per jugar al 

Candy Crush) i que passarà de tindre un fitxer físic, ple de papers que li ocupa mitja oficina 

a un programa, on podrà cercar tots aquets productes i a més cercar-los mitjançant termes 

personalitzats, rangs de preu o disponibilitat, és quan a aquest empresari, se li encén el llum 

i comença a pensar que tot això de internet, ja no sembla tan ridícul. 

 

És evident que un pressupost de un milió de les antigues pessetes per una aplicació –a un 

petit empresari- li semblarà car, però quan li comentes que no tindrà que pagar llicències 

d’us, que l’únic que se li pressupostarà seran les hores de treball, veu una oportunitat. I està 

clar que amb l’excusa de la crisi no pots plantejar una despesa tan important, tot i que al 

final sigui a expenses de una mica de qualitat. Però, no ens enganyem, avui en dia, si 

féssim una llista del software més estable i segur, dels primers de la llista en trobaríem el 

programari lliure. 

És en aquest punt en el que el programador (un servidor) valora el fet de desenvolupar una 

base de dades local, que en un principi sembla el més segur i viable, però donada la 

seguretat i la fiabilitat de les aplicacions AJAX i sobretot la disponibilitat de tindre les dades 

on-line i actualitzades al moment se li proposa al client de desenvolupar una web presencial 

enllaçada amb una base de dades amb tots els seus productes, amb la disponibilitat 

d’anunciar-los o oferir-los mitjançant aquesta mateixa web només marcant una casella. 

  

Arribats a aquest punt s’han de desenvolupar totes aquestes idees amb un mínim de 

pressupost, rendibilitzar cada hora invertida i per suposat utilitzant el mínim de llicències 

possibles per tal de reduir el cost del projecte al mínim i per a que l’empresari el vegi viable. 

És doncs quan s’opta per soft com MySQL, WordPress o una BD feta a mida, amb codi 

“picat a mà”. Llavors l’única despesa addicional serà el hosting (un servidor plesk) i el 

domini. 

 

Paraules clau: web, BD, on-line, petit empresari, pressupost, programari lliure, AJAX.  



Abstract (english version) 

 

Currently, when an owner of a small business wants to renew its website, think about 

spending as little as possible by simply having a minimal presence on the Internet, because 

there are still employers who think that the Internet is a tool of useless fashion, is simply "a 

place to spend time." 

 

When you tell the employer that your website will cost an investment of € 6,000 pulls the 

hands and thinks that you are crazy. But clearly there comes a point where large needs to 

be carried out major solutions, as this small business voice their competition grows thanks to 

this tool and already after the first informal meeting which will explain the possibilities it just 

having a web person, but you have a database with all its products, entirely on-line, available 

from anywhere using their tablet (so far only used to play Candy Crush) and what will 

happen to have a physical file full of papers that occupies half office in a program where you 

can search for all those goods and also find them via terms customized ranges in price or 

availability is when this business, you kindles the light and begins to think that all of the 

internet, no longer seems so ridiculous. 

 

Clearly a budget of a million pesetas for an application -a small businessman- will seem 

expensive, but when he says that will not have to pay license to use, the only thing you will 

be budgetary times work, sees an opportunity. And it is clear that with the excuse of the 

crisis can not raise spending as important, even though the end is at the expense of some 

quality. But make no mistake, today, if we made a list of the software more stable and 

secure at the top of the list we find free software. 

 

It is at this point that the programmer (server) appreciates the fact to develop a local 

database, which at first seems the most secure and viable, but given the security and 

reliability of AJAX applications and especially availability to have the data on-line and 

updated when the client is proposed to develop a website linked to learning a database with 

all its products, announced the availability of them or offers them through this website only 

marking a simple box. 

 

At this point all these ideas should be developed with minimal budget, profitable hourly 

reversed course and using the least possible licenses in order to reduce the project cost to a 

minimum and that the employer sees viable. So when you opt for soft as MySQL, 

WordPress or bespoke database with code "crushed by hand." So the only additional cost 

will be hosting (Plesk server) and domain. 

 

Keywords: web, database, on-line, small business, budget, freeware, AJAX. 

  



Notacions i Convencions 
 

 

 Codi HTML: 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 

<head> 

    <title>HTML</title> 

</head> 

</html> 
 

 

 Codi PHP: 

<?php //Comentaris 

    function test($string){ 

        return ("hola món", $string); 

    }     

?> 
 

 

 Codi Javascript: 

<script type="text/javascript"> 

    function test(){ 

        if(confirm("És això una prova?")) { 

            document.getElementById('form_prova').submit(); 

        } 

    } 

</script> 
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1. Introducció/Prefaci 

A finals del 2012 va esclatar una polèmica degut a la renovació del lloc web del Senat 

Espanyol amb un cost de 448.000€ extrets integrament del fons públics. Evidentment 

aquest malbaratament de diners públics en una època de recessió econòmica en la que es 

trobava/troba l’estat va generar un allau de critiques entre d’altres del sector dels 

programadors web, ja que per al resultat que es va obtindre (pobre, ple de bugs, amb quasi 

la meitat destinat per a llicències per a Oracle i amb un resultat contínuament aplaçat) 

aquesta quantitat de diners era impensable.  

 

 

Figura 1: Demostració de malbaratament de fons públics a la nova web del Senat 

 

Evidentment pareix que aquest tipus de barbaritats només es poden donar amb el sector 

públic ja que en el sector privat aquest pressupost per un lloc mai s’hagués aprovat. 

 

Així doncs en aquest TFG el que es pretén és tot just el contrari, desenvolupar un lloc web 

funcional i ajustat de pressupost per una empresa petita, aquest resultat s’aconseguirà 

mitjançant un seguit de punts a tractar: 

 

1.1 El programari lliure 

A diferència de l’exemple esmentat anteriorment s’utilitzarà programari d’ús lliure i sense 

tindre que pagar cap tipus de llicència al propietari d’aquest, per d’aquesta forma reduir les 

despeses que podrien repercutir amb el pressupost per al client.  

 

1.2 Codi obert 

La utilització de codi obert per a algunes situacions que es detallaran més endavant 

suposarà un estalvi de temps i diners de cara al client, de la mateixa forma que l’anterior 

punt suposarà un estalvi avantatjós de cara a la finalització del projecte. 

  



2. Descripció 

L’objectiu final de cara al client és obtindre una plataforma amb el mínim de cost per aquest. 

Llavors es desenvoluparà la plataforma en un hosting administrat per un servidor plesk que 

m’han ofert per 60€ anuals, això juntament amb el domini que costa 5€ anuals completaran 

el total de llicències/despeses comercials que es tindran que fer. 

 

Evidentment s’intenta evitar pagar grans quantitats anuals o mensuals que facin que el 

client sigui reticent al desenvolupament de la plataforma, com podria ser una plataforma 

.NET amb SQL Server ja que en aquests casos el cost seria bastant superior, amb uns 

resultats semblants o fins i tot -personalment parlant- pitjors, ja que la meva experiència 

amb plataformes SQL Server no han estat molt positives. 

 

L’altra gran despesa del projecte serà el referent al sou del programador, per tal de 

administrar, configurar i gestionar la plataforma, alhora del temps que s’haurà invertit en la 

programació de la base de dades a mesura de les necessitats del client. Cal esmentar que 

en aquest punt, com el hosting ja inclou una plataforma plesk, amb això s’autogestionarà el 

sistema de copies de seguretat, protecció contra atacs DDoS e inclús un correu amb domini 

propi que el client podrà utilitzar. Pel que fa la base de dades a mesura serà la gran 

despesa que suposarà el 80-90% del pressupost ja que el client ha estat clar amb les seves 

necessitats i trobar una base de dades personalitzable resultaria més car i llarg que no 

desenvolupar-la picant el codi a mà. 

 

Pel que fa la pàgina presencial, s’ha acordat amb el client que vol una cosa senzilla, 

simplement per tindre una mínima presència a la xarxa i atreure clients estrangeres cap a la 

zona, alhora que pugui presentar els seus productes a aquesta clientela, mai vendre 

directament a través de la web, ja que insisteix amb tractar personalment amb el client. 

Llavors, en aquest punt podem optar per una web feta amb WordPress ja que permet 

moltes opcions, alhora que es de lliure distribució, i un cop la web estigui feta el mateix 

client podrà modificar-la simplement amb el seu editor. 

 

Doncs queda clar que la plataforma serà de baix cost, el principal objectiu juntament amb la 

BD personalitzada. 

 

  



3. Objectius 

Desenvolupar una web presencial per a una petita empresa immobiliària utilitzant una 

plataforma fàcil d’utilitzar i actualitzar per part del client mitjançant la tecnologia de 

WordPress, amb informació bàsica de la localització, contacte i un cercador de propietats 

per tal de que el client pugui administrar, gestionar i vendre aquestes propietats. 

També es desenvoluparà una base de dades a mesura de les especificacions del client que 

s’adapti a les seves necessitats globals. 

Tot això sempre tenint en compte el baix pressupost que s’ha proporcionat: 

3.1 Principals 

Objectius clau del TF. 

 Desenvolupar un lloc web presencial. 

 Crear una base de dades on poder emmagatzemar, consultar i gestionar les 

propietats. 

 Facilitar l’interés dels futurs clients de l’empresa de cara a una propietat, mitjançant 

un cercador a mesura de les necessitats del client final. 

 Enllaçar la base de dades amb una oferta pública de propietats. 

 Abaratir costos per tal de entrar al pressupost de l’empresa. 

3.2 Secundaris  

Objectius addicionals que enriqueixen el TF i que poden patir variacions. 

 Crear un entorn usable que sigui fàcilment utilitzable de cara a un perfil de usuari 

final amb coneixement pobres d’informàtica. 

 Crear un aplicatiu on el client pugui gestionar imatges de les propietats tot tenint en 

compte que aquestes tindran diferents formats i mides. També tenint en compte 

l’espai limitat del hosting. 

 Crear un servei automàtic de copies de seguretat que el client no tingui que 

gestionar. 

 Crear una plataforma multilingüe adaptada a la procedència de cada usuari final. 

 Habilitar una secció de productes en oferta que el client pugui gestionar fàcilment. 

 Promocionar la bellesa i el clima de la zona, emfatitzant la venda de propietats. 

 Reforçar la seguretat dels productes dintre la base de dades i l’accés a aquesta 

d’una forma senzilla. 

 Facilitar la cerca de propietats tenint en compte el tamany de la base de dades. 

 Automatitzar processos com per exemple la data d’entrada d’una propietat o el 

interès d’un usuari final per una propietat. 

  



4. Escenari 

Pepifincasa S.L. és una petita empresa immobiliària que busca informatitzar tota la seva 

base de dades de propietats emmagatzemades en paper, alhora pretén renovar la seva 

imatge i potenciar el seu posicionament a internet (on fins ara a dures penes hi tenia alguna 

referència a la World Wide Web). També n’és important que el target a que faci referència 

sigui estranger, de nacionalitat indefinida però que principalment sigui de parla francesa, 

amb ganes de establir-se a un territori de sol i platja. 

 

D’altra banda i tal com s’ha comentat en la introducció el principal punt a evitar és la creació 

d’un lloc extremadament car, pesat, lent i ple de bugs i endarreriments, llavors el que es 

busca és una plataforma de codi obert, amb un llenguatge fort i estable, ràpida. 

 

Per això utilitzaré el llenguatge AJAX ja que és open source, treballa ràpidament, consumeix 

pocs recursos i per tant és lleuger, només necessita unes poques llibreries per funcionar, és 

un llenguatge interpretat i no compilat amb el que el fa molt segur, és compatible amb flash i 

html5, esta estandarditzat i finalment es tant potent que podria passar per una aplicació 

escriptori. Cal recalcar que aquest llenguatge l’utilitzen els gran tals com Google o 

Facebook. 

 

Pel que fa MySQL també és open source, treballa ràpidament i eficaçment amb bases de 

dades de qualsevol mida, ja que consumeix molts pocs recursos el qual permet una 

connectivitat, velocitat i seguretat optimes per BD a la xarxa. 

 

 

 

 

  



5. Continguts 

En primer terme configurarem el servidor plesk, els permisos de les carpetes i el sistema de 

backups, fent copies de seguretat incrementals guardant les 3 últimes. 

A continuació descarregarem WordPress de la pàgina inicial e instal·larem el mòdul al 

servidor: 

 

 

Figura 2: Estructura de fitxers del servidor hosting Plesk 

 

 

5.1 La pàgina presencial 

Un cop instal·lat el WordPress configurarem una aparença millor i es descarregarà e 

instal·larà el mòdul de llenguatge qTranslate que facilitarà i detectarà la traducció del 

llenguatge per a cada usuari, depenent de la configuració que tingui per defecte el 

navegador del usuari. 

D’aquesta forma podré traduir el contingut de la pàgina mitjançant els tags:  

<!--:es-->(contingut)<!--:--> 

<!--:fr-->(contingut)<!--:--> 

<!--:en-->(contingut)<!--:--> 

De totes formes i per tal de que un usuari amb un navegador anglès (pe.) pugui visualitzar la 

pàgina en espanyol s’ha afegit mitjançant l’editor del propi WP unes línees de codi a la 

pagina “top.php”: 

 

<div class="login" style="float:right;"> 

<form class="pure-form" action="database/registered.php" 

method="post"> 

    <input type="email" placeholder="email" name="login1"> 

    <input type="password" placeholder="password" name="login2"> 

    <button type="submit" class="pure-button pure-button-

primary">Entrar</button> 

</form> 

</div> 



<br /><br /> 

<div class="lang" style="float:right;"> 

    <a href="http://www.pepifincasa.es/?lang=es"><img 

src="/img/esflag.png" title="Español" alt="Español"></a> 

    <a href="http://www.pepifincasa.es/?lang=fr"><img 

src="/img/frflag.png" title="Français" alt="Français"></a> 

    <a href="http://www.pepifincasa.es/?lang=en"><img 

src="/img/enflag.png" title="English" alt="English"></a> 

</div> 
 

Alhora també he aprofitat per afegir el formulari que permetrà l’accés a l’àrea privada/BD i 

una funció jQuery anomenada Pixedelic que crearà una passarel·la d’imatges obtingudes de 

llicència gratuïta o fent servir el dret de citació per tal de promocionar l’atractiu de la zona 

(veure Annex 3.1): 

 

 

 

Figura 3: Pixedelic permet implementar una passarel·la d’imatges 

 

 

A continuació s’ha afegit una pàgina de contacte típica, on hi figura un formulari bàsic de 

contacte i la situació del negoci dintre un frame de Google Maps: 

 



 

Figura 4: Formulari de contacte juntament amb la posició del local a Google Maps 

 

 

Mitjançant l’editor de WP és bastant simple, ja que només he tingut que retocar el codi per 

tal d’afegir el frame i canviar les icones del formulari. 

I ja per finalitzar la pàgina presencial s’ha afegit un cercador de productes mitjançant un 

formulari jquery anomenat Jslider (veure Annex 3.2), aquest pel moment no funciona, ja que 

s’enllaçarà a una consulta que llençarà a la base de dades: 

 

 

Figura 5: Jslider permet crear un formulari amb barres de desplaçament 

 

 



Per tal de facilitar l’ús del plug-in del qTranslate i per si un usuari, encara que utilitzi un PC 

configurat amb castellà però desitgi visualitzar la pàgina amb anglès s’ha inserit un selector 

de menú en la part superior: 

 

Figura 6: Codi que permet el canvi d’idioma manual i l’entrada a la zona privada 

 

 

Finalment, pel que fa a la web presencial s’ha afegit a més de la selecció d’idiomes un 

formulari que donarà pas a la zona privada. 

5.2 La zona privada 

Per tal de que les dades internes estiguin accessibles només pels usuaris autoritzats s’ha 

realitzat un formulari d’entrada i que aquests puguin accedir des de qualsevol dispositiu en 

qualsevol moment, per consultar alguna dada. 

El primer pas és crear una taula per tal d’emmagatzemar les credencials de cada usuari que 

podrà accedir a la zona privada o base de dades. 

Com l’accés és totalment privat no hi existiran diferents nivells d’accés i per tant només 

tindrem un rol dintre d’aquesta zona privada. 

A continuació un cop creada la pàgina a la que fa referència el petit formulari d’accés creo 

un cookie de sessió booleà per tal d’identificar l’usuari amb permís i que no tingui que 

emplenar el formulari a cada operació que vulgui realitzar: 

 

<?php 

    session_start(); 

    ini_set('display_errors','off'); //MOSTRA ERRORS (UTIL, MOLT) 

    $_SESSION['logged']="no"; 

    $conexion=mysql_connect("localhost","dbadminpepi","****") or 

die("Problemas en la conexion"); 

    mysql_select_db("db",$conexion) or die("Problemas en la 

selección en la base de datos"); 

    $registros = mysql_query("select * from usuarios where login = 

'".$_POST['login1']."'",$conexion) or die("Problemas en el 

select:".mysql_error()); 

    if ($reg=mysql_fetch_array($registros)){ 

        if ($_POST['login2']==$reg['password']){ 



            $_SESSION['logged']="ok"; 

            $welcome = "Bienvenido/a!<br>"; 

        }else{ 

            $welcome = "Contraseña incorrecta para el usuario: 

".$_POST['login1']; 

        } 

    }else{ 

        $welcome = "No existe el usuario: ".$_POST['login1']; 

    } 

?> 
 

5.3 La base de dades interna 

Ara comença el gruix del procés ja que implica aproximadament el 80% de les hores 

invertides i per tant del pressupost total, també s’ha de puntualitzar que l’objectiu que el 

client ha marcat era aquest, tenir un aplicatiu on hi pugui emmagatzemar tots els productes. 

Prèviament s’ha dissenyat la taula on hi figuren tots els camps que fan falta per a definir un 

producte. 

El primer objectiu està en definir totes les pàgines i funcions de la base de dades en 3 

segments, encapçalament, cos i peu. El primer i el tercer elements seran comuns per a 

totes les pàgines i per tant l’únic que canviarà en cada pàgina serà el cos. 

A l’encapçalament s’hi afegirà la confirmació de que el cookie d’accés esta vigent a més de 

la cadena de connexió cara la base de dades, per no tindre que crear-la cada cop que s’ha 

d’utilitzar, a més s’hi ha afegit tot un seguit de funcions per tal d’agilitzar el procés de creació 

de formulari i funcions Javascript que permetrà el control d’aquests (veure Annex 2). 

Al peu simplement s’hi afegirà una petita firma i es tancaran els tags HTML oberts a 

l’encapçalament. 

 

A la primera pàgina, l’índex, és visualitzarà la informació i s’accedirà a les diferents 

funcionalitats de la BD. 

En primer terme es crea el cercador, on s’hi insereix un formulari que dona accés a una altra 

pàgina (results.php) que llença una comanda SQL per tal de cercar segons els camps que 

s’han introduït (veure Annex 2). Aquest formulari és important ja que permet cercar 

qualsevol tipus de producte donats uns camps de cerca, utilitzables per complet o no. 

A continuació s’elaborarà un navegador estil pàgines per tal de veure tots els productes un 

per un amb un petit formulari que s’utilitzarà per “passar pàgines”, llavors, per realitzar 

aquesta operació s’ha implementat un mètode GET que permetrà accedir a la posició X fent 

referència a la propietat X, donades pel formulari de navegació o per qualsevol altra 

operació, com per exemple un resultat d’una cerca o la alta/modificació d’un producte (veure 

Annex2). 

A continuació s’utilitzen les funcions del header per tal de visualitzar totes les dades que 

defineixen cada producte, totes aquestes dades son editables per a cada camp, per si es 

volen modificar, però no s’emmagatzemaran fins que no es premi el botó de guardar, cosa 

que llençarà una pàgina on la corresponent consulta SQL farà l’operació. També s’hi ha 



inserit un petit desplegable on hi figuren gràficament els barris on esta localitzat cada 

producte i un selector que mostra informació addicional per a alguns determinats productes 

que per a d’altres no fa falta. 

Per tal de realitzar la operació d’eliminació d’un producte s’ha de prémer el botó 

corresponent que llençarà una altra sentència SQL que esborrarà el producte definitivament. 

I per finalitzar les operacions bàsiques, la opció de alta de producte, llença una pàgina nova, 

amb un nou formulari completament buit en el que es podrà inserir les dades que defineixen 

cada producte i que finalment mitjançant una altra operació SQL emmagatzemarà a la base 

de dades. 

 

Per finalitzar, el client ha especificat que té en possessió una gran quantitat de fotografies 

de tots els productes i per tant els hi agradaria vincular a la base de dades. Per la meva 

experiència afegir totes aquestes dades a una BD relacional pot augmentar enormement la 

mida d’aquesta, fent molt difícil i pesades operacions tals com copies de seguretat o llençar 

consultes SQL. Per tant he decidit de codificar cada fotogràfica amb el nom de la referència 

al producte al qual fa referència i emmagatzemar-les com a fitxers independents. Totes 

aquestes operacions es realitzen mitjançant formularis. 

 

5.4 Retocs finals 

Poc després de realitzar el formulari de pujada de fotografies m’he donat compte que la 

quantitat d’aquestes podien limitar l’espai lliure del hosting i per tant incrementar el preu que 

el client ha de pagar. Llavors, donat els pocs coneixements de l’usuari del que representa 

una imatge bmp, he decidit d’unificar i estandarditzar les fotos. Llavors l’operació que he 

volgut realitzar un cop es puja cada imatge és transformar-la a jpg i reduir/augmentar la 

resolució d’aquestes per fer-les totes semblants: 

 

//REDIMENSIONAR IMAGEN 

$img_origen = imagecreatefromjpeg( $destino . '/' 

.$_POST["ref"].''.$_POST['numfoto'].'.'.$tipo ); 

$ancho_origen = imagesx( $img_origen ); 

$alto_origen = imagesy( $img_origen ); 

$ancho_limite=720; 

if($ancho_origen>$alto_origen){// per foto horitzontal 

     

    $ancho_origen=$ancho_limite; 

    $alto_origen=$ancho_limite*imagesy( $img_origen )/imagesx( 

$img_origen ); 

     

}else{//per a fotos verticals 

    $alto_origen=$ancho_limite; 

    $ancho_origen=$ancho_limite*imagesx( $img_origen )/imagesy( 

$img_origen ); 

} 

$img_destino = imagecreatetruecolor($ancho_origen ,$alto_origen ); 

// copy/resize as usual 



imagecopyresized( $img_destino, $img_origen, 0, 0, 0, 0, 

$ancho_origen, $alto_origen, imagesx( $img_origen ), imagesy( 

$img_origen ) ); 

imagejpeg( $img_destino, $destino . '/' 

.$_POST["ref"].''.$_POST['numfoto'].'.'.$tipo );//se guarda  

//imagedestroy( $img_origen ); 

//imagedestroy( $img_destino ); 
 

Un altre punt a retocar és que el client ha especificat que vol mostrar productes en 

“promoció” i que per tant vol destacar-los per damunt de tot, per tant s’ha inserit un iframe al 

lateral de la web on hi fa un petit incís de les propietats en promoció: 

 

 

 

Figura 7: Barra lateral que promociona alguns productes 

 

  



5.5 La factura low cost 

Cal recordar el pressupost inicial (veure ap. 19) ja que és d’agrair que es respectin els 

pressupostos inicials, tot i que el temps invertit ha excedit lleugerament les 200h de 

planificació, plantejament, estructuració, gestió i programació s’ha decidit per facturar 

l’import pressupostat, així tenim que s’han respectat els preus de 60€/any de la plataforma 

de hosting i els 10€/any del domini. Com s’ha estipulat s’ha utilitzat software lliure pel que fa 

al cost repercutent de cara el client és 0. Per tant només s’haurà d’abonar els honoraris del 

programador a 10€/h. 

Així i tenint en compte que el client és qui assumeix el cost del hosting i domini es procedirà 

a facturar els 2000€ que s’han pactat. Amb un suport a banda. 

Per tal d’una apreciació més personal cal consultar l’apartat 21. Conclusions. 

 

 

 

  



6. Metodologia 

La tècnica que s’utilitzarà, degut al baix pressupost i al equip d’una sola persona per 

desenvolupar el treball serà la tècnica de la cascada: 

 L’elaboració d’un pressupost ajustat. 

 Es començarà per la contractació del hosting i el domini. 

 La instal·lació del mòdul de WordPress i la configuració d’aquest. 

 El disseny i posada en funcionament de la pàgina principal, així com dels seus 

formularis de contacte i la passarel·la d’imatges per promocionar la zona. 

 La inclusió de la zona privada on es facilitarà l’accés a la base de dades. 

 El formulari de introducció de la base de dades, així com les funcionalitats d’esborrar 

i modificar propietats. 

 La inclusió de l’aplicatiu per a la gestió de fotografies. 

 La localització de les propietats dintre la base de dades. 

 La gestió de cerca personalitzada dintre d’aquesta. 

 La correcció de bugs dintre la base de dades. 

 La visualització per l’impressió. 

 Incloure la cerca de propietats en la pàgina principal, el formulari d’interès sobre 

aquestes i la cerca dintre la pàgina presencial. 

 Afegir un frame per als productes destacats. 

 I finalment la modificació de funcionalitats o detalls d’acord amb els 

gustos/preferències del client. 

 

  



7. Arquitectura de l’aplicació 

Principalment, a causa de la rendibilitat preu/temps he decidit utilitzar una pàgina presencial 

WordPress, això no implica que la pàgina en conjunt no ofereixi reptes tècnics a l’hora 

d’implementar-se, ja que per una banda, la modificació d’un sistema mínimament tancat (ja 

que en un principi l’editor només permet l’edició de codi HTML) com és WP ofereix una 

oportunitat per cercar i buscar solucions a l’hora d’oferir una sinergia entre la part presencial 

-que tot just acabo de descriure- i la part privada que esta totalment dissenyada d’acord 

amb les especificacions del client. 

La qüestió esta amb ampliar l’apartat gràfic amb la llibreria del Pixedelic (veure Annex 3) e 

integrar la funcionalitat de cerca de propietats de la zona privada d’una forma usable i 

visualment agradable, aquest últim punt s’ha realitzat amb un formulari on s’hi ha integrat el 

jSlider (veure Annex 3). Ja que el WordPress no permet la inclusió de codi PHP i Javascript 

mitjançant el seu editor he editat “a mà” el codi de les seves pàgines incloent-hi referències 

externes a pàgines PHP fetes per mi on -allí sí- he realitzat totes les modificacions i edicions 

que he pogut. 

Finalment, la última setmana prèvia a l’entrega del projecte el client ha suggerit d’incloure-hi 

un apartat on s’hi poguessin oferir algunes propietats a elecció d’aquest. Evidentment a un 

sistema ja dissenyat representava un repte per incloure-hi aquesta opció ja que en un 

principi representava un canvi important, així que s’ha decidit afegir-hi una opció a la base 

de dades juntament amb un iframe al mateix WP per tal d’oferir aquesta opció sense canvis 

sensibles al pressupost i al projecte. 

 

Pel que fa l’estructura de la base de dades ja que inicialment estava dissenyada per 

emmagatzemar i gestionar propietats es va realitzar una taula on simplement s’hi poguessin 

realitzar aquestes funcions a més de les propietats dels usuaris. Evidentment com sempre, 

el client es va inspirant a mesura que el programador va realitzant les tasques i afegir 

opcions a un projecte dimensionat per un fí determinat no fa més que obstaculitzar el treball 

d’aquest programador. Així que un cop més el repte esta en incloure aquestes opcions 

sense modificar l’estructura del programa i per tant el cost i el temps del projecte: 



 

Figura 8: Estructura de la base de dades 

  



8. Plataforma de desenvolupament 

Informació detallada sobre els recursos tecnològics utilitzats. Organitzar per: 

 Software:  

o WampServer 2.1: Servidor virtual per la implementació del lloc web en local. 

o MySQL Workbench 5.2.34: Aplicació per dissenyar e implementar la BD. 

o Notepad ++: Editor de text pla per al disseny del codi font de l’aplicació i les 

seves llibreries.  

o WordPress: Creador i editor de pàgines web, inicialment escollit per una fàcil 

edició del contingut presencial per al client, un cop el site estigui creat. 

 Hardware: 

o Equip local per implementació i testejar l’aplicació. 

o Servidor web contractat e implementat per al client. 

o Dispositius mòbils (tablet i smartphone) per comprovar el Responsive Desing. 

 Altres: 

o Servidor Plesk: Servei hosting web i de correu electrònic. 

 

 

Figura 9: Plataforma de desenvolupament 

  



9. Planificació 

 Contractació del projecte per part del client 28/03/2016 

 Reunió amb el client per establir dissenys i requeriments del lloc. 31/03/2016 

 Establir contacte amb el proveïdor del servidor web/BD per l’adaptació als 

requeriments/preu. 01/04/2016 – 06/04/2016 

 PAC 1. 05/04/2016 

 Contractació del proveïdor del servidor web i el domini. 07/04/2016 

 PAC 2. 12/04/2016 

 Disseny de l’estructura bàsica de la BD. 09/04/2016 

 Programar l’encapçalament Disseny de l’estructura bàsica de la BD. 10/04/2016 – 

12/04/2016 

 Configuració del servei Apache, PHPMyAdmin i el correu electrònic. 13/04/2016 – 

16/04/2016 

 Instal·lació e implementació i disseny de la pàgina presencial 16/04/2016 – 

25/04/2016 

 Reunió amb el client per confirmar el contingut i el disseny. 27/04/2016 

 Adequar canvis d’acord amb els objectius de la reunió. 28/04/2016 

 Reunió amb el client per confirmar els canvis al contingut i el disseny. 29/04/2016 

 Reunió amb un francès parlant natiu per confirmar i corregir el contingut amb francès 

02/05/2016 – 06/05/2016 

 PAC 3. 08/05/2016 

 Implementació de la BD, funcionalitats de navegació, cerca, alta, modificació i 

eliminació de fitxes o productes 09/05/2016 – 30/05/2016 

 Implementació de la funció de alta i modificació de pujada de imatges 30/05/2016 – 

04/06/2016 

 Pujada del contingut de la BD a la web i enllaç a la web presencial 06/06/2016 

 Modificació de bugs i joc de proves 07/06/2016 – 08/06/2016 

 Contacte amb el client i correcció de errades 09/06/2016 – 10/06/2016 

 Perfeccionament del sistema. 11/06/2016 i 12/06/2016 

 Lliurament final. 13/06/2016 

 Creació i presentació de la factura adaptada al model low cost al client. 15/06/2016 

 Tribunal i Defensa. 24/06/2016 

 

 

 

 

 

 

  



10. Procés de treball/desenvolupament 

Consta de dos grans blocs que estructuren el site complert: 

 Pàgina presencial (WordPress) 

 BD 

 

10.1 Pàgina presencial 

Inicialment és contractarà un hosting i un domini de preu assequible i de bones garanties, 

en configurarà el hosting de forma correcta a continuació. 

En aquest apartat el procés és sobretot informatiu, treballant amb tàndem amb el client s’ha 

de mantindre un seguit de reunions per tal de guiar i orientar al client de cara al disseny i 

contingut d’aquesta. S’aconsella l’ús de WordPress ja que era requisit del client que podés 

editar ell mateix el contingut en cas de ser actualitzar i la interfície ho permet. 

Es treballarà 3 grans apartats, la pàgina inicial, l’apartat de consulta i venda  i finalment una 

pàgina de contacte, cadascuna s’editarà pròpiament el codi html/php per tal de que pugui fer 

funcionar les funcions que el WordPress no permet. 

 

10.2 La BD 

El procés de treball en la BD s’estructura per pàgines, llavors es treballa d’una forma 

modular, enllestint cada pàgina com a una funcionalitat individual de l’aplicació, cada pàgina 

a més pot contindré una o mes funcionalitats que s’implementaran individualment. És a dir, 

una pàgina per a cada operació bàsica de la BD, alta, modificació i esborrada de dades. 

En la primera fase s’ha creat la funcionalitat d’identificació i restricció d’accessos per a les 

pàgines, creant d’aquesta forma l’estructura en forma d’arbre de l’aplicació web. 

A continuació s’ha implementat els formularis que permeten l’alta i la gestió de productes, 

gestió de fotografies i cerca de productes. Aquestes funcionalitats s’ha implementat primer 

per tal de que en la fase de proves d’aquestes es podrà emplenar la base de dades amb 

dades de prova. Cal esmentar que també es podia introduir dades directament mitjançant el 

gestor phpMyAdmin, però, d’aquesta forma es maten dos pardals d’un tret. 

 

 

 

 

  



11. APIs utilitzades 

 

 APIs utilitzades en el sistema WordPress: 

 

qTranslate 

Web: http://www.qianqin.de/qtranslate/ 

Creada el 2006 per Qian Qin 

 

HealthCare Theme for WordPress 

Web: http://smthemes.com/healthcare/healthcare/ 

Creada el 2013 per The Smart Magazine Themes 

 

 

 Programari utilitzat: 

 

Notepad ++ 

Web: https://notepad-plus-plus.org/ 

Creada el 2003 per Don Ho 

 

MySQL Workbench 

Web: https://www.mysql.com/products/workbench/ 

Llicència open source 

 

Gimp 

Web: http://www.gimp.org.es/ 

 

 

 

 

  

http://www.qianqin.de/qtranslate/
http://smthemes.com/healthcare/healthcare/
https://notepad-plus-plus.org/
https://www.mysql.com/products/workbench/
http://www.gimp.org.es/


12. Prototips 

A continuació s’exposaran els diferents prototips Lo-Fi consistents en una sèrie de 

wireframes que exemplificaran l’aparença de l’aplicació depenent de la identificació segons 

cada perfil d’usuari: 

 

Pàgina d’inici: Ja que és la primera impressió que s’enduu el futur client cal mostrar una 

introducció del que s’ofereix més enllà del producte i buscar un rerefons de les propietats, 

oferir qualitat de vida, per tant és important mostrar la idea general que es pot trobar, un 

paisatge paradisíac perfecte per l’oci de totes les edats ja que es el principal target al qual 

es dirigeix el site. També es fa una breu introducció al que és l’empresa en si i on esta 

situada la zona on s’ofereixen la majoria de propietats. Finalment s’ha inserit una zona 

d’ofertes per tal de que el client pugui oferir les propietats que més li interessa vendre. 

 

 

Figura 10 - Wireframe 1 
  



Pàgina de contacte: Més enllà de buscar innovar en una pàgina de contacte és busca 

mostrar el que el client espera trobar, ja que les pàgines de contacte tenen un rerefons 

associat a una estructura ja definida per el món web, llavors simplement es mostrarà aquest 

fet amb algun petit avanç tècnic com la situació en Google Maps, que sempre és d’utilitat. 

 

 

Figura 11 - Wireframe 2 
 

  



Pàgina de gestió cerca de propietats: Després d’algunes modificacions s’ha optat per 

simplificar el formulari de cerca, buscant la màxima usabilitat de cara a un usuari que en un 

principi té coneixement 0 de la informàtica per abastar el màxim de target. D’aquesta forma 

un formulari força gràfic i amb el mínim d’opcions és el més adequat. 

 

 

Figura 12 - Wireframe 3 

  



Pàgina interna de la base de dades: Ja en la zona privada l’objectiu que es vol assolir és la 

simplicitat i la màxima presentació de la informació de cada propietat fent que el client li 

sigui senzill consultar i modificar la informació. 

 

Figura 13 - Wireframe 4 
 

  



Pàgina d’introducció de propietats dintre la base de dades: En aquest punt es busca la 

màxima similitud amb el primer formulari fent que l’usuari tingui una sensació de familiaritat 

en comptes de un canvi de paradigma per només voler introduir un producte nou. 

 

Figura 14 - Wireframe 5 
  



13. Perfils d’usuari 

Principalment el lloc web estarà freqüentat per dos tipus d’usuaris: 

 

 El client: Accedirà només a la pàgina presencial, podrà enviar formularis de contacte 

i podrà demanar informació d’una propietat mitjançant el formulari de cerca o la barra 

lateral d’oportunitats: 

 

 

Figura 15: Formulari per demanar informació sobre un producte 

 

 L’administrador: La funció principal d’aquest rol és controlar, administrar i donar 

d’alta productes en la base de dades, mitjançant les seves credencials accedirà a la 

zona privada on mitjançant un seguit de formularis introduirà les dades per a tots els 

productes, a més de gestionar-ne les fotos i actualitzar aquests productes. També 

podrà seleccionar quins productes estan en promoció, quins no estaran disponibles 

per a la venta/lloguer i quins s’han d’eliminar. 

 

 

  



14. Usabilitat/UX 

L’estructura de l’aplicació s’ha desenvolupat en forma d’arbre sota un menú que divideix les 

funcionalitats del web. De la mateixa forma la base de dades (un cop identificat) gestiona les 

operacions bàsiques de la base de dades a través de pàgines per a cada funcionalitat.. 

 

La visualització del lloc fa servir una presentació de la informació senzilla i neta, no s‘hi 

afegeixen elements flotants o animacions gràfiques que puguin distreure l’usuari (excepte 

en la pàgina principal), els colors corporatius de la empresa són molt adequats pel web ja 

que transmeten calma, juntament amb un espai lateral permeten que la web respiri i a més 

s’adapti per a qualsevol resolució de pantalla, sense que l’aspecte global del lloc es vegi 

alterat de forma que sigui impossible llegir la informació. 

 

Les icones s’han realitzat i situat de forma que l’usuari pugui associar-les a la funcionalitat 

que té més a prop, per exemple, si s’està cercant usuaris, les icones d’avançar o retrocedir 

són pròximes al índex que mostra els registres i no a l’altra punta de la pàgina. 

 

Sitemap: 

 

 

Figura 16: Sitemap 

 

 

  



15. Seguretat 

El projecte en si està implementat amb AJAX, cosa que simplifica la seguretat ja que està 

format d’un seguit de llenguatges que sempre s’executen de cara al servidor. És a dir 

l’usuari no pot consultar el codi PHP o Javascript que forma el codi HTML, que és l’únic que 

pot observar i visualitzar. Per tant aquest últim no conté informació essencial sobre la 

pàgina, l’únic que fa és mostrar el que el servidor vol que executi el navegador. 

El sistema de sessions o cookies d’informació d’usuari només permeten l’accés  l’usuari 

identificat (veure Annex 2), ja que en totes les pàgines de l’àrea segura (BD) el primer que 

es comprova és l’existència, la validació i la permanència d’aquest, fent impossible l’accés 

sense una identificació positiva. 

L’únic punt feble que s’ha observat ve de la mà del WordPress, ja que essent en principi un 

sistema que permet la creació d’un blog i per extensió la introducció de comentaris, fa 

possible que bots que naveguen la xarxa introdueixin els seus comentaris a l’apartat 

corresponent. La solució de totes formes és fàcil, desactivar aquests comentaris, tot i que es 

seguiran realitzant, només apareixeran en 2n pla, un cop s’accedeixi a la pàgina 

d’administració de WordPress. 

 

 

  



16. Requisits d’instal·lació/implantació/ús 

Els requisits per la plataforma són els següents: 

Degut a que aquests tipus de serveis van en funció dels usuaris que té l’aplicació depèn 

dels usuaris concurrents que pot tindre la plataforma, de totes formes els requeriments són 

prou baixos, un servidor amb un gestor Apache amb un gestor MySQL 3.0 (amb 

phpMyAdmin) o superior sota una plataforma Windows Sever o Linux. 

Cal un administrador de sistemes amb coneixements de bases de dades i entorns web a 

nivell d’administració. 

Un cop el sistema estigui operatiu, juntament amb una copia de seguretat dels fitxers SQL, 

s’importaran al gestor MySQL o phpMyAdmin, configuraran l’estructura de la base de dades 

e hi afegirà les dades de prova. La operació és senzilla: 

 

Un cop dintre el gestor, anem a la secció d’importar, seleccionem el fitxer SQL adjunt i ens 

assegurem que el conjunt de caràcters 

romangui en utf-8 i prenem a “continuar”. La 

BD s’importarà automàticament. 

Pel que fa al fitxer rar amb el contingut de 

les pàgines, simplement s’ha de copiar al 

directori públic del lloc web que desitgem 

respectant l’estructura de carpetes que s’ha 

creat. 

Cal esmentar que una de les avantatges del 

projecte és precisament que un cop 

configurat el servidor no s’ha de realitzar 

cap altra operació. 

Figura 17: Importació de la BD 
 

 

 

 

 

 

  



17. Instruccions d’ús 

El funcionament de la plataforma és senzill i fàcil d’utilitzar, ha estat dissenyat per a que se’n 

pugui fer ús de forma intuïtiva, sobretot en l’apartat presencial: 

En primer terme l’idioma es detectat automàticament segons l’idioma que utilitzem al 

navegador però igualment es pot canviar en el menú superior. 

Pel que fa el formulari de contacte, és un formulari corrent que qualsevol usuari pot fer 

servir. 

A l’hora de cercar una propietat, simplement hem de seleccionar el rang de m2, pressupost, 

si esta interessat en llogar o comprar i finalment quin tipus de propietat li interessa: 

 

 

Figura 18: Formulari de cerca de propietat 
 

Un cop feta la cerca, el sistema mostra totes les coincidències fent accessible una fitxa per 

a cada producte on s’hi mostra un petit resum del que consta aquest producte i habilitant el 

contacte amb l’empresa, per la referència X del esmentat producte. 

Pel que fa a la zona privada, el sistema de cerca és molt flexible i permet la introducció 

parcial de termes de cerca, amb el que no hi ha equivocació possible. 

Pel que fa al menú superior estan disponibles uns botons simples de navegació fitxa a fitxa, 

tot seguit hi figuren les icones de esborrar un registre, desar els canvis e intrducció d’un nou 

producte: 

 

 

Figura 19: Menú de la zona privada 
 

Només s’ha de tindre en compte que el camp referència és únic i per tant no es pot repetir, 

no s’han fet de forma correlativa, perquè el client ja tenia codificats tots els productes com a 

tal.  



18. Projecció a futur 

Una de les possibles expansions de l’aplicació podria seria connectar al servidor un mòdem 

per fer les alertes via SMS en comptes de correu o utilitzar una api i fer servir un servei de 

missatgeria via Telegram®.  

Algunes millores que s’hi podrien fer podria ser un perfil sub-administrador, entre el perfil 

d’administrador, que gestioni els usuaris que hi puguin accedir, però donada la mida de 

l’empresa és força inviable. 

Un altre punt on s’hi podria millorar és utilitzar un sistema per a impedir sessions duplicades 

i/o enregistrar en quina IP i a quina hora es va fer el últim log-in per tal de millorar el sistema 

de cara a possibles pèrdues de contrasenyes o accessos no permesos.  

 

 

  



19. Pressupost  

Costos detallats del projecte. incloent: 

 Equip humà: Programador (10€/h.) 

 Equipament tècnic: Servidor de hosting (Gratuït en el cas de la UOC, de mitjana un 

domini i un hosting: 60€/any) 

 Altres recursos: Llenguatges de programació, bases de dades, API’s externes, etc. 

Són programes i software de codi obert (0€) 

 

Cal esmentar que el projecte funciona de cara a una plataforma low cost orientada a petites 

empreses, que necessiten un sistema personalitzat amb un pressupost reduït, tot i que la 

funcionalitat d’aquesta aplicació és enorme de cara l’empresari, sempre es reticent a pagar 

grans sumes de diners inclús per una plataforma d’utilitat com aquesta. 

El sou del programador tot i ser força baix esta justificat de cara a la falta d’experiència ja 

que en moltes situacions ha estat necessari un temps per plantejar algunes funcions (la 

pujada de fotografies p.e.) coses que en un programador sènior no hagués estat necessari i 

per tant el total d’hores invertides hagués estat força menor, però per contra els honoraris 

podrien duplicar-se i apropar-se al sou mitja d’un programador. 

Cal esmentar que una web presencial habitual està de cara els 600€ totals, amb el que el 

muntant total de 2000€ per una plataforma semipersonalitzada és força assequible, tot i que 

per ser rentable per al programador s’ha de tindre una cartera de clients força gran i 

habitual.  

  



20. Anàlisi de mercat 

La plataforma està orientada al turista de la zona, que cerca propietats de lloguer per gent 

jove i de mitjana edat i propietats amb opció a compra per persones d’edat més avançada. 

El ventall del catàleg i el tipus de propietat sempre facilita la cerca al client de cara a que 

alguns tipus de propietats com locals poden ser d’utilitat per al mercat local o nacional fent 

que també sigui viable pensar la plataforma en un àmbit més nacional. 

D’aquesta forma s’intenta no limitar el ventall de possibles clients, fent viable l’accés amb 

els seu propi idioma a estrangers de parla francesa o anglesa, al client es va proposar la 

traducció a l’alemany però ho va desestimar ja que el personal que té a càrrec no domina 

aquest idioma i prefereix fer les gestions en espanyol amb alemany parlants. 

 

  



21. Conclusions 

Primerament i crec que el més important per a un servidor és destacar la principal dificultat 

que m’he trobat i és la manca de temps efectiu, ja que tres mesos per realitzar un projecte 

de final de grau, encara que hi puguis dedicar 8 hores al dia és molt poc. Tot realitzar una 

carrera alhora que tens dos treballs és complicat, he intentat orientar el projecte de forma 

que pogués convalidar un dels meus dos treballs amb el projecte. 

 

He intentat pensar una temàtica en la que pugues aportar alguna cosa nova, però en un 

sistema informàtic com l’actual és molt difícil innovar i ho he volgut compensar amb una idea 

diferent, amb un projecte d’utilitat, pràctic que realment sigui útil, sobretot de cara al jovent 

que s’obre lloc entre el món laboral, ja que o treballes per a una gran empresa que 

t’absorbirà tota l’energia amb la que un estudiant surt de la universitat (ho dic per 

experiència pròpia) o intentes obrir-te pas entre tot el món de programadors freelance a 

base de preus baixos i solucions d’utilitat i a baix cost, cosa que permet realitzar-se a un 

mateix, descobrir la llibertat d’horari i d’objectius. Això no vol dir que sigui còmode i fàcil, ja 

que tots sabem com és el món del autònom però si permet una menys esclavització 

d’aquest món tan terriblement capitalista en que ens trobem.  

 

De cara a l’apartat tècnic cal esmentar que he intentat posar els meus coneixements al límit 

(malgrat la mala formació que se’ns ha fet sobre PHP) i aportar una mica més, com afegir 

un gestor d’imatges que permet la modificació d’aquestes en el moment de pujada o integrar 

a un simple WordPress una funcionalitat bilateral com pot ser una base de dades relacional. 

Crear un sistema no de e-vending ja que no es solen comprar propietats per internet, però si 

un sistema que pugui promocionar i presentar tot un seguit de propietats alhora que pugui 

incorporar i associar la base de dades de productes d’una empresa gran i/o petita. Així 

d’aquesta forma, l’aplicatiu tindrà utilitat encara que l’empresa creixi. 

Per finalitzar voldria repuntar la utilitat de les bases de dades en xarxa, ja que encara que 

paregui insegur, s’ha de donar un vot de confiança de cara al sistema AJAX i la utilitat que 

comporta el fet de tindre les dades a la xarxa i poder consultar-les en qualsevol moment i en 

qualsevol lloc fent possible la mobilitat del empresari en un món en el que els dispositius 

mòbils ho posen fàcil. 

 

De totes formes estic satisfet pel treball realitzat, al combinar coneixements de PHP, 

Javascript, SQL, HTML i CSS tot en una pràctica i posar el meu esforç laboral, mental i 

social al límit. No ha estat fàcil ni molt menys. Les vacances seran molt benvingudes.     

 

 

 

 

  



Annex 1. Lliurables del projecte 

Lloc web amb el projecte realitzat: www.pepifincasa.es 

>cg-bin   Directori creat pel WordPress 

>database   Directori on s’emmagatzema els fitxers de la base de dades 

 >ref   Directori on s’emmagatzemen les imatges dels productes 

 >zonas  Directori on de les imatges del barris on son els productes 

 delete.php  PHP on es guarda la consulta SQL per esborrar un producte 

 delete.png  Icona de la opció esborrar 

 footer.php  PHP on es tanquen tags HTML 

 header.php  PHP on s’obren tags HTML, hi figura la validació d’usuari, la  

    cadena de connexió i funcions bàsiques 

 img1.png  Fons d’escriptori per la zona privada 

 img3.png  Capa de treball per la zona privada 

 index.php  PHP d’inici per la zona privada, és mostren opcions i productes 

 new.php  PHP on es mostra el formulari d’alta 

 new.png  Icona de la opció alta 

 new2.php  PHP on es la consulta SQL per donar d’alta un producte 

 registered.php  PHP que consulta a la BD les credencials d’un usuari 

 results.php  PHP que mostra els resultats d’una cerca 

 save.php  PHP on la consulta SQL guarda canvis d’un producte 

 save.png  Icona de la opció guardar 

 style.css  Llibre d’estils per la zona privada 

 sube.php  PHP que reestructura les fotos i les redimensiona 

 subir.php  PHP que conté el formulari per les fotos dels productes 

>img    Conté icones d’idioma i fotos de la pàgina presencial 

>inc    Llibreries que permeten enviar correu electrònic 

>slide    Directori on es guarda el JS mostra la passarel·la d’imatges 

>slider    Directori on es guarden llibreries pel formulari amb barra 

>wp-*    Directoris creats pel WordPress 

favicon.png   Icona de la web per als navegadors 

helper.php.txt   Fitxer creat pel WordPress 

index.php   Índex de la pàgina presencial 

novedades.php  PHP que mostra productes en promoció com a iframe 

pinfo.php   PHP que envia un correu d’interès en propietat 

prop.php   PHP que mostra un producte a un possible client 

pure-min.css   Fulla d’estils principal 

readme.html   Fitxer creat pel WordPress 

style.css   Fulla d’estils secundaria 

wp-*.php   Fitxer(s) creat pel WordPress  

http://www.pepifincasa.es/


Annex 2. Codi font (extractes) 

 header.php 

 

<?php 

    session_start(); 

    //ini_set('display_errors','on'); 

    if($_SESSION['logged']!="ok") { 

        die('<p>No tienes permisos para ver esta p᧩na y/o ha 

caducado la sesion.<br/><a href="../index.php">Volver a 

inicio</a></p>'); 

        exit; 

    } 

    $con=mysql_connect("localhost","dbadminpepi","****") or 

die("Problemas en la conexion, si el error persiste contacta con 

jagvilar@gmail.com"); 

    mysql_select_db("db",$con) or die("Problemas en la selecci᧩n la 

base de datos"); 

    mysql_query("SET NAMES 'utf8'",$con) or die("Problemas en el 

select:".mysql_error()); 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 

<head> 

    <title>DB Pepifincasa</title> 

    <link href="../favicon.ico" rel="shortcut icon"> 

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-

8" /> 

    <link rel="stylesheet" href="../database/style.css" 

type="text/css" /> 

    <link rel="stylesheet" href="../pure-min.css" type="text/css" /> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../print.css" 

media="print"/> 

</head> 

<body> 

<?php //FUNCIONS 

    function br2nl($string){ 

        return preg_replace('/\<br(\s*)?\/?\>/i', "\n", $string); 

    } 

    function mostra($string, $string2, $int1, $int2){ 

        return '<input type="text" name="'.$string2.'" 

maxlength="'.$int.'" size="'.$int2.'" value="'.$string.'">'; 

    } 

    function check($string, $string2){ 

        if ($string==0){ 

            return '<INPUT type="checkbox" name="'.$string2.'" 

value="1">'; 

        }else{ 

            return '<INPUT type="checkbox" name="'.$string2.'" 

value="1" checked>'; 

        } 

    } 

     

?> 

<script type="text/javascript"> 

    function Borrar(){ 

        if(confirm("Estas seguro de borrar la propiedad?")) { 

            document.getElementById('ifrm').action = "delete.php"; 



            document.getElementById('ifrm').submit(); 

        } 

    } 

    function Guardar(){ 

        document.getElementById('ifrm').action = 'save.php'; 

        document.getElementById('ifrm').submit(); 

    } 

    var Nprop=false; 

    function NuevaPropiedad(){ 

        if (typeof Nprop.document == "object") { 

            Nprop.close(); 

        } 

         

        window.onload = maxWindow; 

        Nprop = 

window.open("new.php","","scrollbars=yes,menubars=no,statusbar=NO,st

atus=NO,resizable=NO,location=NO"); 

         

        //Nprop = 

window.open("new.php","","height=800,width=1200,scrollbars=yes,menub

ars=no,statusbar=NO,status=NO,resizable=NO,location=NO"); 

    } 

    function maxWindow() { 

        window.moveTo(0, 0); 

        if (document.all) { 

            top.window.resizeTo(screen.availWidth, 

screen.availHeight); 

        } 

        else if (document.layers || document.getElementById) { 

            if (top.window.outerHeight < screen.availHeight || 

top.window.outerWidth < screen.availWidth) { 

                top.window.outerHeight = screen.availHeight; 

                top.window.outerWidth = screen.availWidth; 

            } 

        } 

    }    

</script> 
 

  



 Index.php (navegador de productes) 

<? 

    $totales = mysql_query("select * from fincas ORDER BY 

referencia;",$con) or die("Problemas en el select:".mysql_error()); 

    $numact=0; 

    $nummax=mysql_num_rows($totales);                     

    if(!isset($numact)){    //GOTO->1by1 

        $numact=0; 

    } 

    $numact=$_REQUEST['numact']; 

    $numact=$numact+$_POST['ac']; 

    if ($numact<0){ 

        $numact++; 

    }elseif ($numact>=$nummax){ 

        $numact=$nummax-1; 

    } 

    if (isset($_GET['val'])){    //GOTO->VAL 

        $stop=0; 

        while (!$stop){ 

            mysql_data_seek ($totales , $numact); 

            $reg = mysql_fetch_assoc($totales);  

            if ($reg['referencia']==$_GET['val']){ 

                $stop=1; 

            }else{ 

                $numact++; 

            } 

        } 

    } 

?> 

    <div class="botones"> 

        <table cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><?echo 

"<b>&nbspRegistro ".($numact+1)." de 

".$nummax."</b>";?></td><td>&nbsp;</td> 

            <td><form method="post" action=""> 

                <input type="submit" name="before" value="<"> 

                <input type="hidden" name="ac" value="-1"> 

                <input type="hidden" name="numact" value="<?php echo 

$numact; ?>"> 

            </form></td><td> 

            <form method="post" action=""> 

                <input type="submit" name="next" value=">"> 

                <input type="hidden" name="ac" value="1"> 

                <input type="hidden" name="numact" value="<?php echo 

$numact; ?>"> 

            </form></td><td> 

            <form method="post" action=""> 

                <input type="submit" name="finish" value=">|"> 

                <input type="hidden" name="ac" value="<?php echo 

$nummax; ?>"> 

                <input type="hidden" name="numact" value="<?php echo 

$numact; ?>"> 

            </form></td><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td><a href="#" 

onClick="Borrar();"><img alt="Borrar" 

src="delete.png"></a><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></td><td><a href="#" 

onClick="Guardar();"><img alt="Guardar" 

src="save.png"></a></td><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td><a href="#" 

onClick="NuevaPropiedad();"><img alt="Nuevo" 

src="new.png"></a></td></tr> 

        </table> 

    </div> 
 



 Results.php (cerca avançada) 

 

<?php 

            if (($_POST['busca3']!='') && ($_POST['busca4']!='') && 

($_POST['busca2']!='')){//revisar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

                $search = mysql_query("select * from fincas WHERE 

".$_POST['bcat1']." LIKE '%".$_POST['busca']."%' AND 

".$_POST['bcat2']." LIKE '%".$_POST['busca2']."%' AND (precio 

BETWEEN ".$_POST['busca3']." AND ".$_POST['busca4'].");",$con); 

            }elseif (($_POST['busca3']!='') && 

($_POST['busca4']!='')){ 

                $search = mysql_query("select * from fincas WHERE 

".$_POST['bcat1']." LIKE '%".$_POST['busca']."%' AND (precio BETWEEN 

".$_POST['busca3']." AND ".$_POST['busca4'].");",$con); 

            }elseif ($_POST['busca2']!=''){ 

                $search = mysql_query("select * from fincas WHERE 

".$_POST['bcat1']." LIKE '%".$_POST['busca']."%' AND 

".$_POST['bcat2']." LIKE '%".$_POST['busca2']."%';",$con); 

            }else{ 

                $search = mysql_query("select * from fincas WHERE 

".$_POST['bcat1']." LIKE '%".$_POST['busca']."%';",$con); 

            } 

?> 
  



Annex 3. Codi extern utilitzat 

 Pixedelic una passarel·la d’imatges gratuïta: 

 

<!-- Camera is a Pixedelic free jQuery slideshow | Manuel Masia 

(designer and developer) --><meta http-equiv="Content-Type" 

content="text/html; charset=UTF-8" /> 

<title>Camera | a free jQuery slideshow by Pixedelic</title> 

<meta name="description" content="Camera a free jQuery slideshow 

with many effects, transitions, adaptive layout, easy to customize, 

using canvas and mobile ready" /><meta name="viewport" 

content="width=device-width, initial-scale=1" /><!--

//////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    // 

    //      Styles 

    // 

/////////////////////////////////////////////////////////////////--> 

<p><link rel="stylesheet" id="camera-css" href="../slide/camera.css" 

type="text/css" media="all" /></p> 

<!--

//////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    // 

    //      Scripts 

    // 

/////////////////////////////////////////////////////////////////--> 

<script src="../slide/jquery.min.js" 

type="text/javascript"></script> 

<script src="../slide/jquery.mobile.customized.min.js" 

type="text/javascript"></script> 

<script src="../slide/jquery.easing.1.3.js" 

type="text/javascript"></script> 

<script src="../slide/camera.min.js" 

type="text/javascript"></script> 

<script type="text/javascript">// <![CDATA[ 

jQuery(function(){ 

             

            jQuery('#camera_wrap_1').camera({ 

                thumbnails: true, 

height: '400px', 

opacityOnGrid: true 

            }); 

 

            jQuery('#camera_wrap_2').camera({ 

                height: '400px', 

                loader: 'bar', 

                pagination: false, 

                thumbnails: true 

            }); 

        }); 

// ]]></script> 

 

<!-- EL MEU SLIDE --> 

<div href="http://www.pixedelic.com/plugins/camera/" 

class="camera_wrap camera_azure_skin" id="camera_wrap_1"> 

    <div data-thumb="../slide/timg1.jpg" data-

src="../slide/img1.jpg"> 

        <div class="camera_caption fadeFromBottom" 

align="center">Playa del Barco (Vinarós)</div> 

    </div> 



    <div data-thumb="../slide/timg2.jpg" data-

src="../slide/img2.jpg"> 

        <div class="camera_caption fadeFromBottom" 

align="center">Plaza de toros (Vinarós)</div> 

    </div> 

    <div data-thumb="../slide/timg3.jpg" data-

src="../slide/img3.jpg"> 

        <div class="camera_caption fadeFromBottom" 

align="center">Cala Foradada (Vinarós)<p style="font-

size:8px;">Autor: <a href="http://www.boxvot.es/Sugerencias/Cala-

Foradada/Vinaroz" target="_blank">Boxvot</a> Creative commons <a 

href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en" 

target="_blank">atribution</a></p></div> 

    </div> 

    <div data-thumb="../slide/timg4.jpg" data-

src="../slide/img4.jpg"> 

        <div class="camera_caption fadeFromBottom" 

align="center">Castillo del Papa Luna (Peñiscola)</div> 

    </div> 

    <div data-thumb="../slide/timg5.jpg" data-

src="../slide/img5.jpg"> 

        <div class="camera_caption fadeFromBottom" align="center">La 

ciudad y su muralla (Morella)</div> 

    </div> 

    <div data-thumb="../slide/timg6.jpg" data-

src="../slide/img6.jpg"> 

        <div class="camera_caption fadeFromBottom" 

align="center">Playa Riumar (Delta del Ebro)<p style="font-

size:8px;">Autor: <a 

href="http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacopo_Werther" 

target="_blank">Jacopo</a> Creative commons <a 

href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en" 

target="_blank">atribution</a></p></div> 

    </div> 

    <div data-thumb="../slide/timg7.jpg" data-

src="../slide/img7.jpg"> 

        <div class="camera_caption fadeFromBottom" 

align="center">Paseo de Vinarós</div> 

    </div> 

    <div data-thumb="../slide/timg8.jpg" data-

src="../slide/img8.jpg"> 

        <div class="camera_caption fadeFromBottom" 

align="center">Cala de Vinarós</div> 

    </div> 

</div> 
 

  



 Jslider, un formulari jquery amb opcions seleccionables mitjançant una barra de 

desplaçament (juntament amb les traduccions): 

 

<!-- bin/jquery.slider.min.css --><link rel="stylesheet" 

href="slider/css/jslider.css" type="text/css"><link rel="stylesheet" 

href="slider/css/jslider.blue.css" type="text/css"><link 

rel="stylesheet" href="slider/css/jslider.plastic.css" 

type="text/css"><link rel="stylesheet" 

href="slider/css/jslider.round.css" type="text/css"><link 

rel="stylesheet" href="slider/css/jslider.round.plastic.css" 

type="text/css"><script type="text/javascript" 

src="slider/js/jquery-1.7.1.js"></script><!-- 

bin/jquery.slider.min.js --><script type="text/javascript" 

src="slider/js/jshashtable-2.1_src.js"></script><script 

type="text/javascript" src="slider/js/jquery.numberformatter-

1.2.3.js"></script><script type="text/javascript" 

src="slider/js/tmpl.js"></script><script type="text/javascript" 

src="slider/js/jquery.dependClass-0.1.js"></script><script 

type="text/javascript" src="slider/js/draggable-

0.1.js"></script><script type="text/javascript" 

src="slider/js/jquery.slider.js"></script> <!-- end --> 

 

<div id="buscar" align="center"> 

<h2 align="center"><!--:es-->Puede buscar su propiedad en nuestra 

base de datos<!--:--><!--:fr-->Vous pouvez trouver votre propriété 

dans notre base de données<!--:--><!--:en-->You look for a property 

in our database<!--:--></h2><br /> 

     

<!--:es--><form class="pure-form" id="info" accept-charset="UTF-8" 

action="info.php?lang=es" method="post"><!--:--><!--:fr--><form 

class="pure-form" id="info" accept-charset="UTF-8" 

action="info.php?lang=fr" method="post"><!--:--><!--:en--><form 

class="pure-form" id="info" accept-charset="UTF-8" 

action="info.php?lang=en" method="post"><!--:--> 

<div class="layout-slider" style="width: 100%"> 

 

<!--:es-->Indica el rango de presupuesto:<!--:--><!--:fr-->Indique 

budget souhaité:<!--:--><!--:en-->Choose your budget range<!--:--

><br /><br /><br /><span style="display: inline-block; width: 400px; 

padding: 0 5px;"><input id="Slider1" type="slider" name="price" 

value="30000.5;100000" /></span> </div>  <script 

type="text/javascript" charset="utf-8"> 

      jQuery("#Slider1").slider({ from: 100, to: 500000, step: 500, 

smooth: true, round: 0, dimension: "&nbsp;€", skin: "classic" 

});</script>   <div class="layout-slider" style="width: 70%"> 

<!--:es-->Indica la superficie de la propiedad que deseas:<!--:--

><!--:fr-->Indique le surface souhaitée:<!--:--><!--:en-->Choose the 

area of the property that you want:<!--:--><br /><br /> 

      <input id="Slider3" type="slider" name="area" value="25;75" /> 

</div>   <script type="text/javascript" charset="utf-8">     

jQuery("#Slider3").slider({ from: 0, to: 100000, heterogeneity: 

['50/100', '75/250'], scale: [0, '|', 50, '|', '100', '|', 250, '|', 

500, '|', 1000, '|', 10000, '|', 50000, '|', 100000], limits: false, 

step: 1, dimension: '&nbsp;m<small>2</small>', skin: "round_plastic" 

});   </script> 

 

<p style="margin-top: 25px;"><label class="pure-radio" 

for="alquiler"><input type="radio" name="optionsRadios" 

value="alquiler" /><!--:es-->Alquilar<!--:--><!--:fr-->Louer<!--:--

><!--:en-->Hire<!--:--> o <input type="radio" checked="checked" 



name="optionsRadios" value="alquilerv" /><!--:es-->Alquilar 

Verano<!--:--><!--:fr-->Louer d'été<!--:--><!--:en-->Summer Hire<!--

:--> o <input type="radio" name="optionsRadios" value="venta" /><!--

:es-->Comprar<!--:--><!--:fr-->Acheter<!--:--><!--:en-->Purchase<!--

:--></label></p><p><label for="tipo"><!--:es-->Tipo de propiedad:<!-

-:--><!--:fr-->Type de propriété:<!--:--><!--:en-->Property Type<!--

:--></label><select name="tipo"><option selected="selected" 

value="todas"><!--:es-->Todas<!--:--><!--:fr-->Tout<!--:--><!--:en--

>All<!--:--></option><option value="chalet"><!--:es-->Chalet<!--:--

><!--:fr-->Chalet<!--:--><!--:en-->Chalet<!--:--></option><option 

value="piso"><!--:es-->Piso<!--:--><!--:fr-->Étage<!--:--><!--:en--

>Flat<!--:--></option><option value="casa"><!--:es-->Casa<!--:--><!-

-:fr-->Maison<!--:--><!--:en-->House<!--:--></option><option 

value="apartamento"><!--:es-->Apartamento<!--:--><!--:fr--

>Appartement<!--:--><!--:en-->Apartment<!--:--></option><option 

value="finca"><!--:es-->Finca o terreno<!--:--><!--:fr-->Terrain<!--

:--><!--:en-->Terrain<!--:--></option><option value="comercio"><!--

:es-->Comercio<!--:--><!--:fr-->Commerce<!--:--><!--:en--

>Commerce<!--:--></option><option value="parking"><!--:es--

>Parking<!--:--><!--:fr-->Parking<!--:--><!--:en-->Parking<!--:--

></option><option value="almacen"><!--:es-->Almacen<!--:--><!--:fr--

>Entrepôt<!--:--><!--:en-->Warehouse<!--:--></option><option 

value="nave"><!--:es-->Nave<!--:--><!--:fr-->Bâtiment<!--:--><!--

:en-->Shed<!--:--></option><option value="solar"><!--:es-->Solar<!--

:--><!--:fr-->Solaire<!--:--><!--:en-->Sandlot<!--:--

></option><option value="atico"><!--:es-->Ático<!--:--><!--:fr--

>Attique<!--:--><!--:en-->Attic<!--:--></option><option 

value="duplex"><!--:es-->Dúplex<!--:--><!--:fr-->Duplex<!--:--><!--

:en-->Duplex<!--:--></option><option 

value="bungalow">Bungalow</option><option 

value="antiguedades">Antigüedad</option><option 

value="caravanas">Caravana</option><option value="moviles">Casa 

móvil</option><option value="rurales">Casa rural</option><option 

value="hotelrural">Hotel rural</option><option 

value="hotel">Hotel</option><option 

value="masia">Masía</option><option 

value="parcela">Parcela</option><option 

value="trastero">Trastero</option></select></p><br /><input 

class="pure-button" type="submit" value="<!--:es-->Buscar<!--:--><!-

-:fr-->Recherche<!--:--><!--:en-->Search<!--:-->" /></form></div> 
 

  



Annex 4. Captures de pantalla 

 

Figura 20: Pàgina principal 
 

 

 

Figura 21: Formulari de cerca de propietats 
 

 



 

Figura 22: Resultats de cerca de propietats 
 

 

 

Figura 23: Fitxa de propietat 1, imatge a pantalla completa, sigui quina sigui la resolució 
 

 



 

Figura 24: Fitxa de propietat 2, informació bàsica i formulari de informació 
 

 

 

Figura 25: Formulari de contacte 
 

 



 

Figura 26: Zona privada, visualització de productes 
 

 

 

Figura 27: Zona privada, alta de producte 
 

 



 

Figura 28: Zona privada, pujada de fotos per cada producte 
 

 

 

Figura 29: Zona privada, resultats de cerca 
 

 



 

Figura 30: Zona privada, confirmació per eliminació de producte 
 

 

 

 

  



Annex 6. Llibre d’estil 

 Logotip 

 

 

 

 Paleta de colors 

       

 

 

 Paleta tipogràfica i fonts. 

 

  

   Font: Wikipedia https://es.wikipedia.org 

 

 Fons, icones i altres elements gràfics. 

 

       

 

 

  

https://es.wikipedia.org/


Annex 8. Glossari 

 BD (Bases de dades): Una base de dades és un conjunt estructurat de dades. 

Conjunt de dades organitzades segons una estructura coherent, i accessibles des 

d'un o més programes o aplicacions, de manera que qualsevol d'aquestes dades pot 

ésser extreta del conjunt i actualitzada, sense afectar ni l'estructura del conjunt ni les 

altres dades. 

 

 AJAX: AJAX són les sigles de Asynchronous Javascript And Xml, (JavaScript 

asíncron i XML), un conjunt de tecnologies que permeten actualitzar continguts web 

sense haver de tornar a carregar la pàgina. 

 

 PHP: PHP és un llenguatge de programació interpretat que s'utilitza per a generar 

pàgines web de forma dinàmica. S'executa al cantó del servidor, per aquest motiu al 

navegador web ja l'hi arriba la pàgina en format HTML, no podent visualitzar-ne el 

codi php. Tot i que és menys popular, també pot utilitzar-se per generar interfícies de 

comandes i aplicacions executables amb interfície gràfica. Disposa de versions tant 

per a Windows com per a GNU/Linux, així com d'altres. 

 

 JavaScript: JavaScript és un llenguatge script basat en el concepte de prototipus 

(herència per delegació), implementat originàriament per Netscape Communications 

Corporation, i que va derivar en l'estàndard ECMAScript. És conegut sobretot pel 

seu ús en pàgines web, però també s'utilitza en altres aplicacions. 

 

 SQL: SQL (Structured Query Language o Llenguatge d'interrogació estructurat) és 

un llenguatge estàndard de comunicació amb bases de dades relacionals. És a dir, 

un llenguatge normalitzat que permet treballar amb la majoria de bases de dades 

relacionals. L'SQL es pot hostatjar (es pot utilitzar) dins d'altres llenguatges de 

programació. La principal característica d'aquest llenguatge és la seua simplicitat, ja 

que amb pocs coneixements es poden fer consultes bàsiques sobre una base de 

dades, encara que no per això deixa de ser un llenguatge complet, tant 

relacionalment com computacionalment (a partir de la versió SQL3 publicada el 

1999). 

  



 phpMyAdmin: phpMyAdmin és una eina escrita en PHP amb la intenció de manejar 

l'administració de MySQL a través de pàgines web, utilitzant un navegador. 

Actualment pot crear i eliminar Bases de dades, crear, eliminar i alterar taules, 

esborrar, editar i afegir camps, executar qualsevol sentència SQL, administrar claus 

en camps, administrar privilegis, exportar dades en diversos formats i està disponible 

en 50 idiomes. Es troba disponible sota la llicència GPL. Aquest projecte es troba 

vigent des de l'any 1998, i va ser avaluat com el millor en la comunitat de 

descàrregues de SourceForge.net com la descàrrega del mes de Desembre del 

2002. Donat que aquesta eina corre en màquines amb Servidors Web i Suport de 

PHP i MySQL, la tecnologia utilitzada ha anat variant durant el seu 

desenvolupament. 

 

 Responsive Design: El disseny web adaptatiu (en anglès responsive web design) 

és una tècnica de disseny i desenvolupament web que mitjançant l'ús d'estructures i 

imatges fluides, així com de media-queries al full d'estil CSS, aconsegueix adaptar el 

web a l'entorn de l'usuari. La idea principal d'aquesta tècnica és fer que una web 

sigui visible de manera òptima en tot tipus de dispositius capaços de visualitzar 

pàgines web des de mòbils a ordinadors o tauletes. 

 

 Wireframe: Els wireframes són fets en diversos documents de disseny gràfic, i 

sovint no tenen colors on s'espera que el software final sí en tingui. Això ajuda a 

prevenir confusions en relació al look and feel final de l'aplicació. 

 

 Cookie: Es tracta d’una petita porció de informació que s’emmagatzema al 

navegador per tal de que una pàgina web en pugui guardar informació d’usuaris i 

hàbits de navegació. 

 

 

  



Annex 9. Bibliografia 

 

 Manual d’usuari en línea de Mailgun 

https://documentation.mailgun.com/user_manual.html – 2015 - Mailgun services, US 

Inc. 

 

 Manual d’usuari en línea de FusionCharts http://www.fusioncharts.com/dev/usage-

guide/getting-started/your-first-charts/building-your-first-chart.html -2015- InfoSoft 

Global Private Limited.   

 

 Viquipèdia, l'enciclopèdia de contingut lliure que tothom pot millorar. - 

http://ca.wikipedia.org - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://documentation.mailgun.com/user_manual.html
http://www.fusioncharts.com/dev/usage-guide/getting-started/your-first-charts/building-your-first-chart.html
http://www.fusioncharts.com/dev/usage-guide/getting-started/your-first-charts/building-your-first-chart.html
http://ca.wikipedia.org/


Annex 10. Vita 

L’autor d’aquest TFG, Joan Agustí Vilar, va néixer el 1983 a la petita vila d’Alcanar, al sud 

de Catalunya. 

Ja de ben petit demostrava una predilecció per la construcció i el grafisme cosa que els 

seus pares es van encarregar de fomentar quan al 1992 va tindre accés al seu primer 

ordinador, un 386 que li va permetre escriure els seus primers programes executables per 

MS-DOS. 

No fou fins anys més tard quan es va introduir al codi Pascal i el disseny web amb HTML, 

tot i que la connexió d’aquells temps no era ni molt menys el que hi ha avui en dia es tenia 

que adaptar a les mancances tecnològiques de l’època. 

No va ser fins anys més tard on a la universitat d’enginyeria de la Salle on va desenvolupar 

en gran mesura el seu talent per la programació i el disseny gràfic dintre de la recent creada 

titulació de “Multimèdia”, un dels pocs llocs on es realitzava arreu l’estat. 

Però aquesta formació es va veure interrompuda degut a mancances econòmiques i 

després d’uns anys al món laboral va poder tornar emprendre els seus estudis amb un coixí 

econòmic que es va llaurar després de treballar convalidant-ho amb estudis públics 

superiors. 

Actualment i després de 4 anys més, és a punt de finalitzar un llarg procés de formació que 

ha estat novament compaginat amb un treball que l’ha permès seguir amb la formació que 

de ben petit desitjava realitzar. El camí no ha estat ni molt menys fàcil i ara s’enfronta a 

l’esgotament final d’una carrera de fons molt i molt llarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


