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Resum 
 

El col·leccionisme és una afició que requereix de molta organització per poder-la gaudir. Tot 

col·leccionista utilitza algun tipus d‟eina que l‟ajudi a mantenir el catàleg controlat i actualitzat. En 

aquest projecte, es pretén oferir una solució atractiva, senzilla, intuïtiva i fàcil d‟utilitzar per ajudar a tots 

aquells col·leccionistes de videojocs que encara no tenen cap catalogador o que encara utilitzen fulles 

de càlcul. 

 

Actualment, resulta inconcebible un dia a dia sense internet o un telèfon mòbil, per aquest motiu, 

aquest projecte presentarà una aplicació web i, alhora, una aplicació per a dispositius Android. Els 

usuaris podran compartir les col·leccions amb altres usuaris i la informació dels videojocs es podrà 

compartir a les xarxes socials.  

 

Aquesta aplicació és nodrirà d‟un sistema extern de videojocs, amb la qual cosa, no serà necessari 

entrar la informació del joc desitjat, perquè segurament, algú ho haurà fet abans. 

 

Tot plegat, fa d‟aquesta aplicació una opció excel·lent per començar a catalogar les col·leccions de 

videojocs. 

 

Abstract 
 

Collecting is a hobby that requires a lot of organization to enjoy it. Every collector uses some kind of tool 

that helps keep your catalog controlled and updated. This project aims to offer an attractive, simple, 

intuitive and easy-to-use solution to help all those collectors of video games that doesn‟t have any 

cataloguer or still use spreadsheets. 

 

Today, it is inbelievable a day to day without internet or a mobile phone, for this reason, this project will 

present a web application and, at the same time, an application for Android devices. Users can share 

collections with other users and video game information can be shared on social networks. 

 

This application is nourished by an external video game system, which means that it will not be 

necessary to enter the information of the desired game, because surely someone has done it before. 

 

All this makes of this application an excellent option to begin cataloging the collections of video games. 

 

 

Paraules clau 

Administració, responsive, app, videojocs, gestor col·leccions. 
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Notacions i Convencions 
 

Títol 1: Arial 20 negreta 

Títol 2: Arial 13 negreta 

Títol 3: Arial 10 negreta 

Cos: Arial 10 regular 

Cites o paraules en altres idiomes. Arial 10 regular cursiva color blau fosc. 

Codi font. Lucida Console 9 regular blau fosc 
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1. Introducció 

 

1.1.Introducció 

Actualment, el món dels videojocs és la industria líder a España. S‟estima que hi ha un 15 milions de 

jugadors en el nostre país, dit d‟una altre manera, un 30% dels espanyols consumeix aquest tipus de 

productes. 

 

En el cas de l‟autor d‟aquest projecte, aquesta afició es remunta a mitjans dels anys 90, la època 

daurada de les consoles Nintendo i Sega i l‟època de les gran aventures gràfiques de PC. Amb 

transcurs del anys, el record d‟alguns videojocs s‟ha anat convertint en un afany per tenir aquells jocs 

que tantes hores de diversió van proporcionar. Com per art de màgia, l‟afició es va convertir en 

col·lecció. 

 

Al primers anys d‟iniciar la col·lecció, era molt senzill conèixer de memòria tots els jocs que la 

formaven. Però amb el pas del temps i l‟ampliació de la col·lecció, la memòria va començar a fallar y va 

ésser necessari utilitzar un sistema escrit, com per exemple fulles de càlcul o grans llistats ordenats. 

Aquest sistema era bastant òptim per col·leccions amb un nombre no molt elevat de elements i 

permetia tenir el catàleg sempre disponible al moment, ja fos imprès en paper o, més recentment, 

online. El problema sorgeix quan el catàleg conté pàgines i pàgines de jocs i la facilitat de buscar i la 

disponibilitat és torna tediosa. Arribats a aquest punt, quelcom decideix optar per alguna aplicació 

d‟escriptori o web per gestionar la col·lecció que tan ha costat aconseguir, però sempre mantenint la 

fulla de càlcul al dia. 

 

Gràcies a internet, les xarxes socials i esdeveniments d‟aquest indole, com „RetroBarcelona‟ i „Reunión 

de Amigos de MSX‟ o „Explora Commodore‟, el cercle de persones amb aquest tipus d‟afició s‟amplia 

considerablement. La dada que més sorprèn és que cadascú té el seu propi sistema de gestió de la 

col·lecció o utilitza un determinat producte per a fer-ho. 

 

Després de varies convencions, sorgeix la idea de crear una base de dades pròpia de videojocs en 

castellà, i en paral·lel, crear un sistema de gestió de col·leccions de videojocs senzill, accessible des de 

dispositius mòbils i fàcil d‟utilitzar. 

 

Gràcies al professorat d‟aquest màster, la proposta de crear el sistema de gestió va ser acceptada com 

a projecte de final de màster. 
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1.2.Descripció 

Aquest projecte proposa el desenvolupament, disseny i implementació d‟una aplicació per gestionar 

col·leccions de videojocs. Donant que és una idea recent, no hi ha cap desenvolupament realitzat. 

 

En la actualitat, hi ha varies grans bases de dades de videojocs les quals també permeten gestionar 

col·leccions i aplicacions específiques per aquest fi. El principal contra que tenen aquestes solucions 

és que estan en anglès i que no tenen web o no disposen d‟ aplicació mòbil. 

 

La principal finalitat d‟aquest projecte no és competir amb els sistemes actuals de catalogació, sinó 

oferir un nou sistema que substitueixi les actuals fulles de càlcul. Està clar que no serà una aplicació 

genèrica per a tots el públics, serà clarament enfocada a un grup determinat de persones amb unes 

necessitats molt especifiques. 

 

Per tan, es desenvoluparà un lloc web nou que es presentarà en castellà, donat que no és una requisit 

que sigui internacionalitzable. 

 

Per al desenvolupament del front-end de l‟aplicació s‟utilitzaran llenguatges de programació comuns 

com PHP i Javascript, llenguatge de marcatge web estàndard com HTML i fulles dístil CSS per definir 

la capa de presentació. Sense entrar en detall en la part tècnica, s‟empraran patrons de disseny, entre 

ells el patró MVC, i el framework de desenvolupament Foundation. La utilització d‟aquestes tècniques 

facilitaran la implementació de l‟aplicació i en milloraran l‟escalabilitat. 

 

Per a la implementació del back-end no s‟utilitzarà cap framework de desenvolupament, tan sols 

s‟utilitzarà el llenguatge de programació PHP per realitzar es crearà una capa de serveis que imitaran 

als serveis REST i que es nodrirà d‟una base de dades MariaDB. 

 

Com a resultat de tot aquest desenvolupament, s‟espera proveir als usuaris d‟una web responsiva i 

d‟una aplicació mòbil per Android per a gestionar la seva col·lecció. 

 

El sistema resultant ha de ser capaç de complir les següents funcionalitats: 

 Enregistrar i identificar usuaris. 

 Gestionar col·leccions. 

 Permetre afegir i esborrar col·leccionables. Aquests col·leccionables estan definits en un 

sistema independent i del qual només se‟n pot extreure informació. 

 Compartir col·leccions entre usuaris de l‟aplicació. 

 Compartir un col·leccionable a les xarxes socials de Twitter i Facebook. 

 Realitzar consultes de col·leccionables. 
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Alhora que ha de proporcionar certs beneficis als usuaris finals, com: 

 Centralitzar, organitzar i filtrar la informació. 

 Facilitat per visualitzar la col·lecció des de qualsevol dispositiu. 

 Backups automàtics de la informació de tots els usuaris. 
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1.3. Objectius generals 

L‟objectiu principal d‟aquest projecte és crear una web responsiva per gestionar col·leccions de 

videojocs. 

 

1.3.1 Objectius principals 

Objectius claus d‟aquest projecte són: 

 Implementar un aplicació per gestionar col·leccions de videojocs presentada amb una interfície 

responsiva, atractiva, accessible, intuïtiva i fàcil d‟utilitzar. 

 

Objectius per al client/usuari: 

 Proveir una sistema de gestió suficientment eficaç per tal que l‟usuari abandoni les fulles de 

càlcul a favor d‟aquesta aplicació. 

 

Objectius personals de l'autor del TF: 

 Posar en pràctica la gestió d‟un projecte informàtic real, aplicant-hi metodologies, actituds i 

coneixements adquirits durant el màster en les diferents assignatures i pràctiques. 

 Aconseguir el títol del màster d‟aplicacions multimèdia. 

 Definir una arquitectura sòlida, basada en MVC, que permeti evolucionar aquest producte 

d‟una forma senzilla amb una codificació clara. 

 Aprendre i comprendre correctament com funciona el sistema de catalogació de videojocs que 

s‟està en desenvolupament, quina informació estarà disponible i quins serveis existiran per a 

l‟obtenció de la informació. 

 

1.3.2 Objectius secundaris 

Objectius addicionals que enriqueixen el TF. 

 Crear un app per Android  

 Implementar seguretat en tota l‟aplicació. 

 Oferir un rendiment òptim. 

 

 

  



Aplicació web per la gestió de col·leccions de videojocs, Máster d’aplicacions multimèdia - Miquel Camacho Bagué 

 

14 / 74 
 

1.4. Metodologia i procés de treball 

En el món del programari hi ha molts mètodes de desenvolupament, cascun amb els seus punts febles 

i els seus punts forts. Sense entrar amb detall amb les diferents metodologies, en aquest projecte s‟ha 

optat per seguir una metodologia de desenvolupament ràpid d’aplicacions. 

 

Aquest tipus de desenvolupament és un mètode de desenvolupament iteratiu, centrat en aconseguir 

prototips funcionals i anar millorant-los. Se sòl prioritzar la implementació per damunt de la planificació 

perquè l‟objectiu és obtenir un prototipus funcional quan abans millor. Se solen usar molts patrons de 

disseny per adaptar-se fàcilment i ràpidament als canvis que puguin sorgir. 

 

Aquest mètode és molt útil per al desenvolupament de projectes amb una temps de lliurament molt 

curt, per aquest motiu s‟ha seguit en aquest projecte. 
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1.5. Planificació 

Abans d‟entrar en la planificació, s‟ha de tenir en compte que aquest projecte es tracta d‟una projecte 

de final de màster de 12 ECTS, per tant, ha de tenir una durada aproximada entre 300 i 360 hores de 

dedicació. S‟ha de suposar que cada dia dins del planificador equival a unes 3h de dedicació diàries. 

 

S‟ha definit la planificació en funció de les fites de l‟assignatura del màster i el treball realitzat en cada 

una d‟elles. S‟ha prioritzat l‟entrega d‟una funcionalitat al final de cada fita, per aquest motiu, l‟ordre de 

les tasques potser no és el més lògic. 

 

Dit això, a continuació es detalla la planificació d‟aquest projecte. Representa totes les tasques que 

s‟han de dur a terme per a finalitzar-lo amb èxit i cada tasca té associada una estimació d‟hores. 

 

Tasca Treball (h) Data Fi Fita 

Anàlisi 

Mandat 6 20/10/17  

Planificació 6 24/10/17  

   PAC2 

Disseny 

Base de dades 6 26/10/16  

Arquitectura front-end 12 30/10/16  

Interfície web 12 30/10/16  

Arquitectura back-end  12 30/20/16  

Implementació 

Preparar entorn desenvolupament 6 01/11/16  

Crear estructura projecte front-end 9 03/11/16  

Crear estructura projecte back-end 33 13/11/16  

Scripts de creació 6 15/11/16  

Login i registre d‟usuaris 18 21/11/16  

   PAC3 

Gestionar informació de l‟usuari 3 23/11/16  

Definir estil base aplicació 9 26/11/16  

Definir flux de navegació 9 26/11/16  
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Gestionar col·leccions 21 05/12/16  

Gestionar col·leccionables 63 26/12/16  

   PAC4 

Millora aplicació 27 03/01/17  

Depuració d‟errors 15 03/01/17  

Desplegar aplicació a producció 6 05/01/17  

Generar APK de Android 6 07/01/17  

Memòria del projecte 30 09/01/17  

   PAC5 

Proves  09/01/17  

 315 h   

Taula 1. Planificació del projecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagrama de Gantt 
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1.6. Pressupost 

 

Costos de recursos materials: 

Al tractar-se d‟una aplicació web, el primer que es necessita és un servidor amb allotjament web. Es 

farà un pressupost del cost de recursos materials basant-nos en els preus arrodonits actuals d‟una 

empresa d‟allotjament web real. 

 

Recurs Cost anual 

Servei d‟allotjament web 60 € 

Certificat SSL 43 € 

Total 103 € 

Preus amb IVA inclòs  

Taula 2. Estimació de costos materials 

 

Costos de personal: 

Atès que es tracta d‟una projecte de final de màster, els costos de personal es limiten únicament a les 

hores de treball indicades a l‟apartat de planificació. 

Tot i així, es farà una aproximació dels costos de personal, sense tenir en compte les hores destinades 

a l‟elaboració de la memòria del projecte. 

S‟intentarà fer una avaluació hipotètica basada en una aproximació a la baixa del cost/hora de les 

equip tècnic implicat. Per un projecte d‟aquest tipus, el project team estaria format per una analista, un 

programador i un dissenyador. 

 

Tècnic cost / hora hores Total 

Analista 30 € 12 360 € 

Programador 20 € 261 4320 € 

Dissenyador 20 € 42 840 € 

Total   5520 € 

Taula 3. Estimació de costos en personal 
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1.7. Avaluació de riscos 

Tot projecte està marcat per certs riscos que l‟envolten i aquest no és una excepció. Seguidament, es 

fa una relació d‟alguns possibles riscos que s‟haurien de tenir presents durant el desenvolupament 

d‟aquest projecte: 

 Les dificultats en l‟aprenentatge de noves tecnologies. 

 No modularitzar les funcionalitats correctament i dificultar les ampliacions futures. 

 No complir amb els estàndards d‟estil de tots els navegadors. 

  



Aplicació web per la gestió de col·leccions de videojocs, Máster d’aplicacions multimèdia - Miquel Camacho Bagué 

 

19 / 74 
 

1.8. Estructura de la resta del document 

Aquesta memòria consta de 6 capítols. 

 

En aquest primer capítol s‟ha realitzat una introducció al treball que es realitzarà, s‟han definit els 

objectius que s‟esperen assolir, s‟ha establert la planificació, s‟ha calculat un pressupost aproximat i 

s‟han definit alguns riscos que poden succeir durant el projecte. 

 

El segon capítol és l‟anàlisi on s‟estudiarà l‟estat de l‟art actual, es farà un estudi del públic objectiu i els 

perfils d‟usuari als que va enfocada l‟aplicació, i finalment, es realitzarà un estudi de les prestacions 

que ha de complir l‟aplicació. 

 

En el tercer capítol s‟explicarà detalladament l‟arquitectura desenvolupada, el disseny realitzat i els 

llenguatges de programació i APIs utilitzats durant el desenvolupament del projecte. 

 

Al quart capítol s‟explicarà detalladament com s‟ha realitzar la implementació d‟aquesta aplicació, 

presentant l‟entorn, la codificació i els prototipus creats per assolir el producte final. 

 

El capítol cinquè hi ha un breu explicació de com es pot accedir a l‟aplicació web. 

 

Finalment, el capítol sisè s‟extrauran conclusions de la realització del projecte i es realitza un estudi de  

les possibles millores o ampliacions de l‟aplicació. 

 

Per a conèixer les fonts bibliogràfiques i recursos online utilitzats en aquest projecte, s‟ha de consultar 

l‟apartat de bibliografia.  

 

A l‟apartat índex de figures i taules, trobarem una breu explicació de totes les figures i taules emprades 

en la memòria d‟aquest projecte.  

 

Per últim, trobarem un glossari de termes on s‟explicaran o es definiran alguns dels termes tècnics 

emprats en aquest projecte. 
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2. Anàlisi 

 

2.1. Estat de l'art 

Les empreses de videojocs són la industria oci líder a España, facturant més de mil milions d‟euros i 

superant àmpliament l‟industria del cinema. La Associació Espanyola de Videojocs ha presentat en el 

seu informa anual que les empreses de videojocs han factura 1.083 milions d‟euros a l‟any 2015. 

Aquestes dades suposen un 8,7% més que l‟any 2014 i posiciona España com un dels països de la 

Unió Europea líder en consum de videojocs. S‟estima que hi ha 15 milions de jugadors en el nostre 

país, que dediquen una mitjana de 6 hores per setmana a aquesta activitat. 

 

Dins d‟aquest grup tan ampli de jugadors, hi ha un petit percentatge que són jugadors alhora que 

col·leccionistes. No hi ha dades ni estudis per saber la quantitat de col·leccionistes de videojocs que hi 

ha en el nostre país, Ara bé, solen ser jugadors de mitjana edat, amb un nivell adquisitiu mitja o alt i que 

recorden amb enyorança uns videojocs que anys enrere els hi ha donat hores i hores de diversió. 

 

A Barcelona hi ha un esdeveniment que encaixa amb el perfil d‟aquest jugadors, el RetroBarcelona. 

Aquesta fira esta organitzada per col·leccionistes i amants dels videojocs retro. Si ens fixem en les 

dades d‟assistència del RetroBarcelona 2015, es pot estimar que hi ha un 9.000 possibles 

col·leccionistes a Barcelona i Rodalies. No hi ha dades oficials del RetroBarcelona 2016 perquè 

s‟organitzava juntament amb el Barcelona Game World, però segons l‟organització, l‟assistència s‟ha 

incrementat substancialment. 

 

En l‟actualitat, i gracies a desenvolupadors anònims, empreses privades i blogs de videojocs, hi ha 

diferents eines catalogadores a disposició dels col·leccionistes. Existeixen aplicacions especifiques per 

a gestionar col·leccions de videojocs. Són eines que posseeixen la seva pròpia Base de Dades, que 

han crescut gràcies a les aportacions dels seus usuaris i col·laboradors, però nomes por ser explotada 

per ells mateixos. Gairebé totes són aplicacions d‟escriptori o aplicacions natives de sistemes mòbils. 

Com per exemple: 

 VGCollet 

 Mi colección de juegos 

 GamerzDB 

 Sisimizi Game Collector 

 

Cercant per Google o visitant fòrums d‟aquesta temàtica, es poden trobar més eines de catalogació de 

videojocs, però la gran majoria son projectes individuals abandonats. 

 

Tot i l‟existència d‟aquestes eines, offline o online, en castellà o angles, la gran majoria de 

col·leccionistes utilitza fulles de càlcul i llibretes per mantenir actualitzat el seu catàleg. 
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És evident que hi ha una problemàtica en el sector dels catalogadors de videojocs. La gran majoria no 

son accessibles des de internet i els que ho són, estan en altres idiomes, o són poc intuïtius, o tenen un 

preu elevat. 

 

Per una altra banda, existeixen grans base de dades de videojocs per internet (gairebé totes en 

angles). Emmagatzemen informació dels videojocs, captures de pantalla, crèdits, vídeos, i moltes 

altres característiques. Normalment tenen darrere una gran comunitat de col·laboradors i usuaris que 

contribueixen a ampliar el catàleg. Son exemples a seguir per saber quina informació es rellevant 

emmagatzemar i mostrar en aquest projecte. Algunes de les base de dades més completes i 

conegudes son: 

 MobyGames.com. Video Game Database. 

 TheGamesDB.net 

 IGBD.com. Internet Game Database. 

 

Actualment, i en opinió personal, l‟eina catalogadora més moderna i gratuïta es Libib. Tot i ser una 

catalogador genèric de llibres, pel·lícules, videojocs i musica, ofereix un sistema senzill de gestionar 

una col·lecció i la possibilitat de cercar productes per EAN. Es pot considerar que aquesta aplicació es 

una bona referencia per l‟èxit d‟aquest projecte. 
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2.2. Públic objectiu i perfils d'usuari 

Donada la finalitat d‟aquest projecte queda clar que el públic objectiu i el perfil d‟usuari d‟aquesta 

aplicació són els col·leccionistes de videojocs.  

 

Aquesta definició de públic objectiu es pot concretar saben que: 

 Solen ser homes o dones de més de 20 anys. L‟edat sòl esta relacionada amb les dimensions 

de la col·lecció. 

 Són persones amb un poder adquisitiu mitjà o alt. És evident que tot el món que envolta el 

col·leccionisme, independent del tipus que sigui, requereix d‟una economia personal solvent. 

 Estan versats en d‟utilització de les noves tecnologies. 

 Entrant en terreny psicològic, solen ser persones consumistes. Tot col·leccionista sòl ser 

consumista, ja sigui per interès personal en l‟objecte col·leccionat, o per temes estètics i/o 

culturals, o simplement per nostàlgia. 

 

D‟aquesta manera és molt fàcil definir el perfil d‟usuari que s‟espera que faci ús d‟aquesta aplicació. 

Resumit en una sola descripció, l‟usuari serà un col·leccionista de videojocs major de 20 anys i versats 

en l‟ús d‟internet, ordinadors i dispositius mòbils. 
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2.3. Definició d'objectius 

Després de realitzar una visió general de productes existents similars, s‟ha definit els objectius 

principals que ha complir aquesta aplicació per a assolir l‟èxit en aquest projecte. 

 

En primer terme. l‟objectiu principal és presentar una interfície responsiva, atractiva, accessible, 

intuïtiva i fàcil d‟utilitzar per poder gestionar col·leccions i col·leccionables de videojocs. Aquest objectiu 

principal engloba una sèrie de objectius necessaris si es vol aconseguir del producte desitjat 

Tan sols els usuaris coneguts podran utilitzar l‟aplicació, per tant, és necessari proveir d‟un sistema de 

enregistrament i identificació d‟usuaris. 

 

La finalitat és aconseguir gestionar col·leccions, per tant, s‟haurà de proveir d‟un sistema per gestionar 

col·leccions, és a dir, afegir, modificar i esborrar les col·leccions que cregui necessàries. D‟altre banda, 

és interesant possibilitar la opció de compartir la col·lecció amb altres usuaris per tal que puguin veure 

els elements que la composen. 

 

Les col·leccions estaran formades per videojocs, per tant, també s‟haurà de proveir d‟un sistema per 

afegir i esborrar els col·leccionables disponibles. 

 

Finalment, com a objectiu intrínsec al principal, l‟aplicació resultant ha de ser multiplataforma, per tant, 

serà accessible des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil, amb especial atenció als dispositius 

Android, que tindran la opció d‟instal·lar-se una aplicació nativa específica. 

Un cop estan definits els objectius principals que ha de complir d‟aplicació, es poden garantir les 

següents prestacions principals que possibilitaran la consecució dels objectius: 

 Permetre enregistrar nous usuaris. 

 Permetre identificar usuaris enregistrats. 

 Permetre gestionar col·leccions i compartir-les amb altres usuaris enregistrats. 

 Permetre realitzar consultes al sistema extern de dades de videojocs. 

 Permetre afegir i esborrar col·leccionables a les col·leccions d‟un usuari. 
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2.4. Prestacions de l’aplicació 

2.4.1. Funcionals 

Les prestacions que ha de tenir l‟aplicació per satisfer les necessitats dels usuaris seran identificades 

com els requeriments funcionals.  

 

Per definició, els requeriments funcionals són aquells que especifiquen cada funcionalitat que un 

sistema ha de ser capaç de dur a terme. Descriuen el comportament desitjat del sistema especificant 

com aquest ha d‟actuar davant esdeveniments determinats, relacionat les entrades amb les sortides 

corresponents. 

 

Tot seguit es presenten els requeriments funcionals d‟aquesta aplicació 

 

RF1. Gestió d’usuaris. 

Els usuaris ha de poder enregistrar-se i identificar-se en el lloc web. 

 

RF2. Gestió de col·leccions. 

Els usuaris han de poder gestionar les col·leccions. En aquest apartat s‟ha de poder realitzar les 

següents accions: 

 Alta d‟una col·lecció. 

 Modificació d‟una col·lecció. 

 Consulta d‟una col·lecció. 

 Esborrar una col·lecció. 

 Compartir una col·lecció. 

 

RF3. Gestió de col·leccionables. 

Els usuaris han de poder gestionar els elements que inclouen les col·leccions. En aquest apartat s‟ha 

de poder realitzar les següents accions: 

 Alta d‟un col·leccionable. 

 Consulta d‟una col·leccionable. 

 Esborrar un col·leccionable. 

 Compartir el col·leccionable a les xarxes socials. 

 

2.4.2. No funcionals 

Alhora, tota aplicació posseeix una sèrie de propietats que afecten aspectes tals com la fiabilitat 

l‟escalabilitat, la seguretat i la qualitat del sistema, i no tenen res a veure amb les prestacions. Són 
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restriccions que afecten al disseny i seran identificades com els requeriments no funcionals. Segons la 

seva naturalesa, poden ser: 

 Requisits de rendiment. 

 Restriccions de disseny. 

 

Requisits de rendiment 

Tal i com el seu nom indica, són aquells requeriments que especifiquen restriccions de rendiment en el 

sistema. Tracten aspectes com les característiques i el comportament d‟execució del sistema. 

 

RNF1: Temps de resposta. 

L‟aplicació web ha de proporcionar un bon temps de resposta i tenir una navegació lleugera i ràpida. 

 

RNF2: Escalabilitat. 

S‟ha d‟analitzar que el sistema continuï sent eficient davant una futura crescuda del nombre d‟usuaris i 

col·leccions. A més a més, s‟ha de garantir la bona definició i estructuració del sistema complert per tal 

de facilitat una mica el treball en cas de migració de sistema. 

 

Restriccions de disseny. 

Són factors presents en l‟entorn del usuari que restringeixen les opcions del dissenyador, com poden 

ser les limitacions degudes al maquinari disponible, així com garantir la fiabilitat i la seguretat del 

sistema dintre del context en que aquest habitarà. 

 

RNF3: Satisfacció d’estàndards. 

Tot el codi generat en el desenvolupament de l‟aplicació haurà de satisfer els criteris estàndards 

establerts per cada eina de desenvolupament. 

Així, el codi HTML haurà de satisfer el màxim possible l‟estàndard HTML 5 establert per l‟organisme 

W3C, tot i que, en l‟actualitat encara no està plenament estandarditzat. 

Els fulls d‟estil en cascada, CSS, hauran de satisfer el validador de CSS3 que l‟organisme W3C té 

disponible a la seva web. 

El codi Javascript haurà de satisfer l‟estàndard ECMA-262, conegut com a ECMAScript, de l‟organisme 

ECMA International. Aquest estàndard també és aprovat per l‟organisme internacional ISO com a 

ISO/IEC 16262. 

 

RNF4: Fiabilitat i consistència. 

Per tal que la aplicació sigui fiable i les dades consistents, s‟haurà de garantir, en la mida del possible, 

la correctesa de l‟entrada de dades, detectant possibles errors humans i/o tècnics. Per aconseguir-ho, 

els formularis d‟entrada de dades s‟han de validar correctament. 
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D‟altra banda, el sistema gestor de base de dades haurà de evitar inconsistències en les dades i haurà 

de realitzar còpies de seguretat automàtiques per evitar possibles pèrdues d‟informació a causa 

d‟errors humans i/o tècnics. Aquestes copies de seguretat seran programades de forma diària per 

aconseguir una pèrdua mínima d‟informació en cas de fallida del sistema. 

 

 

RNF5: Seguretat. 

S‟ha de garantir la protecció de dades emmagatzemades a la base de dades amb mecanismes 

pertinents que evitin que cap individu no autoritzat pugui obtenir accés a la informació guardada. 

Atès que l‟aplicació emmagatzema informació de caire personal, la seguretat de la base de dades ha 

de garantir que es respecta la llei de protecció de dades. 

D‟altra banda, la identificació i reconeixement dels usuaris es realitzarà de manera rigorosa, per tal que 

cap usuari anònim accedir al sistema.  

El més correcte seria tindre tota l‟aplicació en un sistema amb seguretat SSL per evitar comunicacions 

insegures entre client i servidor. 
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3. Disseny 

Gràcies a l‟anàlisi realitzat en l‟etapa anterior ja es disposa de la informació necessària per a realitzar el 

modelat de la fase de disseny. 

 

El resultat de la fase de disseny serà un document que descrigui i modeli el sistema de manera que 

s‟acompleixin els objectius. Les decisions que es prenguin en aquesta etapa es basaran en l‟anàlisi 

anterior i en el context de les tecnologies i els components disponibles.  

 

Per tant, l‟objectiu d‟aquesta etapa és descompondre i organitzar el sistema per assolir els objectius.  

 

3.1. Arquitectura general de l'aplicació 

L‟anàlisi previ ja està complert i en aquest apartat, es detallarà a nivell general l‟arquitectura de 

l‟aplicació.  

 

Es tracta d‟una producte basat en el model d‟emmagatzematge, consulta i modificació d‟informació, en 

una base de dades, i la consulta d‟informació a un servei extern. La aplicació s‟ha distribuït en diferents 

pàgines PHP, que funcionen a mode de biblioteques de funcions, agrupant-ne les que realitzen accions 

d‟un mateix mòdul o les que contenen accions relacionades entre sí. Aquestes biblioteques són 

accessibles des dels scripts PHP encarregats de generar la sortida de la pàgina web.  

 

Aquests arxius PHP van acompanyats de fulls d‟estils CSS, un que s‟encarrega de l‟aspecte visual de 

tota l‟estructura web en general, i una altre encarregat dels aspectes particulars de cada vista, com són 

estils de text, imatges, etc. 

 

Les funcions Javascript estan emmagatzemades en diferents arxius js. Cada mòdul té associat el seu 

propi js que conté les funcions que necessita.  

 

Entrant en detall en l‟arquitectura de l‟aplicació web, es pot dividir en tres grans apartats: 

 Arquitectura del servidor. 

 Arquitectura front-end. 

 Arquitectura back-end. 

 

3.1.1. Servidor 

Per dur a terme aquesta aplicació, es necessari disposar d‟un servidor d‟aplicacions. En aquest cas, 

l‟arquitectura correspon a servidor Apache, que s‟encarregarà de atendre les peticions web, un motor 

PHP, per interpretar el codi a nivell de servidor, i un motor de base de dades MariaDB, on 

s‟emmagatzemarà la informació. 
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Aquest és l‟esquema base d‟aquest tipus d‟arquitectura. Més endavant es detallarà més 

adequadament. 

 

3.1.2. Front-end 

En una aplicació web la part front-end correspon a la interfície gràfica, que és l‟element que permet el 

flux d‟informació entre l‟usuari i la pròpia aplicació. La interfície gràfica de l‟aplicació permet establir una 

comunicació entre l‟usuari que està davant de l‟aplicació, el qual entra les ordres al programa, i 

l‟aplicació mateixa, la qual executa les ordres i mostra els resultats, o informa dels successos al usuari 

i li ofereix una sèrie d‟opcions que pot realitzar.  

 

Tot seguit es presenten, a grans trets, les qüestions de disseny que es tindran en compte a l‟hora de 

crear la interfície gràfica de l‟aplicació web.  

 

En les tasques de maquetació de l‟estructura s‟utilitzarà HTML 5, alhora, s‟utilitzarà CSS 3 per a la 

definició de totes les característiques, mides i posició de cada classe de capa. La base d‟aquesta 

estructura serà el framework Foundation de Zurb. 

 

Foundation de Zurb és un dels frameworks més utilitzats per la creació de interfícies web. Hi ha d‟altres 

frameworks com Bootstrap, 960 Grid System, YAML, etc ... Cada un d‟ells té els seus avantatges i els 

seus inconvenients, i caldria fer un estudi per conèixer-los més a fons, però Foundation és, 

segurament, el que té una comunitat més amplia i amb el que l‟autor està més familiaritzat. 

 

Les principals avantatges d‟aquest framework són: 

 Accelera el desenvolupament de webs gràcies als recursos que ofereix. 

 Està basat en estàndards i bones pràctiques. 

 Inclou alguns estils per defecte i una col·lecció de llibreries Javascript. 

2. Esquema arquitectura aplicació 
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 Ofereix un bon suport per al disseny responsiu. 

 És lleuger. 

 Molt flexible per ser modificat. 

 

La versió base CSS que incorpora Foundation és perfecte per començar a maquetar una interfície o 

realitzar un prototip o una pàgina estàtica de forma ràpida.  

Per contra, en aquest projecte interessa estendre aquesta base i crear-ne una de nova que servirà per 

les futures ampliacions que pugui tenir l‟aplicació. Per realitzar aquesta personalització s‟utilitzarà 

SASS (Syntactically Awesome Stylesheets). 

 

En resum, per dur a terme la capa de presentació del client es necessari utilitzar HTML5, CSS3, 

Javascript per a realitzar el disseny adequat a les necessitats dels usuaris. Alhora, s‟emprarà un 

framework de desenvolupament web per agilitzar la programació i millorar la capacitat responsiva de 

l‟aplicació. El framework escollit es Foundation. 

 

D‟altra banda, s‟ha d‟utilitzar AJAX per realitzar les peticions al servidors i s‟ha dedicat especial atenció 

a treballar amb la codificació estàndard de respostes. 

 

Llavors, l‟esquema anterior queda actualitzat de la següent manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Back-end 

Avui en dia, és molt habitual la utilització de patrons de disseny, tant front-end com back-end, per 

desenvolupar aplicacions. El més habitual i conegut és el MVC, que és un patró de arquitectura de 

software que separa la visualització de dades de la lògica de negoci, tan en aplicacions d‟escriptori com 

web. 

 

Aquest patró es descompon en tres components o capes: 

 Model: és la representació de la informació amb la que es treballa. 

 Vista: és la representació gràfica del model en un format adequat per que l‟usuari interactuï, és 

a dir, la interfície. 

3. Esquema arquitectura aplicació ampliada (I) 
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 Controlador: és l‟encarregat de respondre als esdeveniments, que poden ser produïts per 

l‟usuari o no, i realitza les operacions convenients sobre el model. 

 

Per entendre millor el concepte, ho explicarem amb un petit exemple: 

“Un usuari fa una petició mitjançant un botó de la interfície web. Aquesta petició que s‟ha originat a la 

vista, arriba a un controlador determinat del servidor. Aquest controlador decideix quina o quines 

operacions ha de realitzar i modifica el model de dades conforme la petició del usuari. Un cop s‟ha 

modificat el model, el controlador retorna el model a la vista i la vista s‟encarrega de com mostrar 

aquesta informació al usuari”.  

 

En aquest projecte, aquest patró es farà servir per desenvolupar el back-end i s‟aplicarà al llenguatge 

PHP, tot i que, l‟ampliarem. A la capa Model li aplicarem el patró DAO (Data Access Object), que és un 

component de software que s‟encarrega de subministrar una capa comuna entre l‟aplicació i els 

sistemes de emmagatzematge de dades. Tot i que es un patró J2EE de Java, es pot utilitzar en 

qualsevol lògica de negoci i, com tot patró, té un avantatges i uns inconvenients: 

 Aporta flexibilitat, ja que permet que qualsevol objecte pugui accedir a les dades sense saber 

res del sistema d‟emmagatzematge o quina informació ha de tractar. 

 Per contra, comporta un increment de la quantitat de codi executat i, per tant, afecta al 

rendiment de l‟aplicació. 

 

Un cop aplicat el patró DAO, també s‟aplicarà el patró DTO (Data Transfer Object), que és una forma 

d‟encapsular les dades per ser transportades entre processos. El resultat d‟aplicar aquest patró és un 

objecte que conté dades que seran transportades entre un objecte DAO i l‟objecte que l‟ha cridat. Tot i 

que és un patró que s‟utilitza en Java i C, s‟ha introduït al llenguatge PHP. 

 

Gràcies a d‟utilització d‟aquests patrons, l‟esquema anterior que ja disposa de la informació necessària 

per a realitzar el modelat de l‟aplicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Esquema arquitectura aplicació ampliada (II) 
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3.1.3. Servei extern 

En aquesta aplicació web és farà ús d‟un sistema extern que proporciona informació dels videojocs. Es 

un sistema en vies de desenvolupament i està pensat per funcionar mitjançant peticions HTTP, és a dir, 

es un sistema REST. 

 

Aquest sistema no forma part de l‟arquitectura d‟aquest projecte però s‟ha de tenir en present en el 

diagrama. L‟única manera d‟accedir a aquest sistema hauria de ser mitjançant Javascript i peticions 

AJAX. 

 

Llavors, l‟esquema anterior s‟ha d‟actualitzar al següent model. 

 

  

5. Esquema arquitectura aplicació ampliada (III) 
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3.2. Arquitectura de la informació 

El disseny de la base de dades es realitza sovint mitjançant diagrames, a través dels quals, es tracten 

de visualitzar les diferents entitats que hi intervenen i les relacions entre elles. Aquest disseny 

s‟anomena model relacional o model d‟entitat relació. 

 

L‟objectiu d‟aquest model és identificar totes les necessitats d‟informació que requerirà cada mòdul de 

l‟aplicació per a poder definir les entitats, els atributs i els seus tipus, i les relacions que permetran 

generar la base de dades. 

 

Entitats 

Una entitat representa un objecte que té una existència física o conceptual. Si l‟existència és física 

l‟entitat s‟anomena entitat concreta, en canvi, si l‟existència és conceptual, llavors s‟anomena entitat 

abstracta. En qualsevol cas, tota entitat té unes característiques o atributs que defineixen o 

identifiquen. En el model entitat relació cada entitat correspon a una taula de la base de dades i cada 

atributs a una columna. 

 

Claus i índexs 

Abans de res definirem, breument, els tipus de claus i que és un índex:  

 Clau primària: ens permet identificar de forma única un registre dins d‟una taula. Pot ser una 

clau simple o composta, en funció de si està formada per una sola columna o per més d‟una. 

 Clau forana: ens permet identificar una columna o un grup de columnes en un taula que fan 

referència a una columna o grup de columnes en una altre taula. Les columnes de la taula a la 

que fan referència han de ser claus primàries. 

 Índex: és una estructura de dades que ens permet millorar la velocitat de les operacions de la 

base de dades. Això s‟aconsegueix creant un identificador únic a cada fila de la taula i pot està 

format per una columna o més d‟una columna. 

 

3.2.1. Model entitat relació 

Per veure amb més claredat les explicacions anteriors, a continuació es presenta el model relacional 

que utilitzarà aquest projecte, on es poden veure les entitats requerides i la relació que hi ha entre elles. 
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3.2.2. Diagrama de classes 

Totes les taules d‟aquesta base de dades tenen una clau primària que correspon amb l‟identificador de 

la taula o una composició d‟identificadors. Aquests identificadors poden ser: 

 Un nombre positiu consecutiu, no repetit i autonumèric. Ex: 1,2,3, etc… 

 Un identificador únic en funció del dia i la hora actual, d‟aquesta forma s‟assegura que cada 

registre estarà identificat de forma única. Ex: 542fty8d7b1t3, 584fg4d5983df, etc… 

 

Algunes taules també posseeixen claus foranes que corresponen amb claus primàries d‟altres taules. 

D‟aquesta forma es garanteix que s‟apliquen una sèrie de restriccions que dificulten introduir 

inconsistències a la base de dades. Gràcies a la definició de claus foranes, es s‟implica el codi de 

l‟aplicació a l‟hora de realitza actualitzacions. 

 

Per últim, totes les taules posseeixen un índex únic que correspon amb la clau primària establerta a la 

taula. A part, poden posseir altre índex, o únic o amb duplicats, per accelerar les cerques a la taula. 

 

Finalment, aquest és el diagrama de classes que corresponen a aquesta aplicació. 

 

 

6. Diagrama entitat-relació 
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7. Diagrama de classes 
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3.3. Navegació 

L‟estructura de la navegació ha estat dissenyada per tal que la navegació sigui múltiple. Això vol dir que 

des de qualsevol de la aplicació es pot accedir al menú principal i d‟aquí accedir a alguna de les 

funcionalitats principals. 

També s‟ha procurat no sobrepassar els dos nivells de profunditat de manera que l‟usuari no hagi de 

navegar molt fins a trobar la opció que desitja realitzar. 

A continuació es mostra el diagrama de navegació de l‟aplicació. Les opcions marcades amb un punt 

verd són accessibles des de qualsevol punt de l‟aplicació. 

 

 

 

 

 

  

8. Diagrama de navegació web 
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3.4. Disseny gràfic i interfícies 

3.4.1 Principis de disseny 

El procés de disseny de la interfície ha segut, al llarg del seu recorregut, la premissa “pensar en els 

usuaris potencials”. 

 

Per tal de dur a terme aquesta premissa, el disseny de aquesta aplicació ha seguit els principis per al 

disseny d‟interfícies gràfiques estudiats en aquest màster: 

 Simplicitat: l‟aplicació ofereix les funcions impressibles per aconseguir els objectius 

establerts. Es presenta una interfície fàcilment manipulable per tal que l‟usuari la pugui utilitzar 

amb eficàcia. 

 Eficiència: L‟usuari pot aconseguir realitzar qualsevol objectiu amb dues passes. Alhora, pot 

accedir al menú principal des de qualsevol punt de l‟aplicació, la qual cosa que facilita la 

navegació. 

 Consistència: S‟ha dedicat un esforç especial a aconseguir que la interfície fos el més 

consistent possible amb el sistema Android i els navegadors d‟escriptori.  

 Interacció: Aquest es l‟aspecte més feble de l‟aplicació. Com que no es tracta d‟una aplicació 

nativa, aquesta no pot respondre fidelment als moviments del usuari. Tot i així, es permet la 

manipulació i la navegació tàctil. 

 Metàfores: Algunes acciones de la interfície de l‟aplicació es presenten com una metàfora 

d‟objectes del mon real i de rapida associació amb la seva funció que fa mes senzilla la seva 

comprensió. Es el cas de les opcions disponibles a realitzar en el llistat de videojocs, totes van 

associades a una icona que descriu clarament l‟acció que s‟ha de realitzar. 

 Resposta: Molt vinculat a aquest principi d‟interacció, s‟ha procurat que els temps de resposta 

fossin òptims. Tot i així, hi ha consultes que triguen més d‟un segon, per tan, s‟ha preparat un 

indicador d‟espera per tal que l‟usuari no tinc la sensació que la aplicació no respon. 

 

Responen a aquests principis de disseny, es van crear els primers esbossos a mà alçada, que més 

endavant sofriran alguna modificació. 
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9. Primer esboç a mà alçada de l'aplicació web 
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3.4.2. Estils 

Logotip 

El logotip escollit per la aplicació és la llàntia de Diogenes de Sinco, un filòsof grec. 

Es un simbolisme contradictori donat que aquest filòsof predicava que: “Un home savi ha de aprendre a 

alliberar-se del seus desitjos i reduir al mínim les seves necessitats”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama cromàtica 

La gama cromàtica triada esta conformada per dos colors accent, el taronja com a principal i el blanc 

com a secundari, i una escala de grisos per a aconseguir un contrast fort de lluminositat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipografia 

La font utilitzada en aquesta aplicació ha estat Roboto Condensed.  

 

És molt semblant a la tipografia estàndard d‟Android, la Roboto. Es tracta d‟un tipis de font sense serifa, 

estreta i amb caràcter rodó, de manera que aporta claredat i afavoreix la llegibilitat. 

 

Per text normal s‟ha utilitzar la variant 300, mentre que per negretes s‟ha utilitzat la variant 700. 

 

A continuació es mostra la relació dels headings i els seves dimensions en píxels en les versions de 

mòbil i d‟escriptori 

 

10. Logotip aplicació 

11. Gama cròmatica 
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 Mòbils Escriptori 

H1 20px 28px 

H2 18px 24px 

H3 16px 20px 

H4 14px 17px 

H5 12px 16px 

H6 12px 15px 

Taula 4. Tipografia dels headings 

 

Finalment, la mida de la font per defecte son 13px. 

 

Icones 

Per tal d‟afavorir la comprensió de les diferents funcionalitats de l‟aplicació i contribuir a generar una 

interfície molt més agradable e intuïtiva, s‟han fet servir un seguit d‟icones que identifiquen la 

funcionalitat a al què donen accés. 

 

Aquestes icones pertanyen a la llibreria Font Awesome en la seva versió 4.7.0 

 

3.4.3 Usabilitat/UX 

A l‟hora de dissenyar una aplicació s‟ha de distingir entre aquest dos conceptes íntimament lligats. En 

primer lloc, la usabilitat defineix la propietat que fa que un producte sigui fàcil de servir. En segon terme, 

l‟experiència d‟usuari és la manera en que l‟usuari percep i experimenta sensacions quan veu i 

manipula el producte. 

 

Per tal d‟aconseguir que aquesta aplicació sigui usable i amb una correcta experiència de l‟usuari, 

s‟han tingut en compte els següents principis bàsics: 

 Eficàcia: és tracta del principi més bàsic, el disseny del sistema s‟ha realitzat per dur a terme 

les funcions necessàries. 

 Eficiència: en aquest punt s‟ha posat especial atenció, d‟aquesta manera el disseny resultant 

permet realitzar les funcions amb la màxima rapidesa possible. 

 Seguretat: s‟ha posat especial atenció per minimitzar les possibilitats que l‟usuari cometi un 

error mitjançant validacions de l‟entrada de dades i diàlegs de confirmació en els casos 

necessaris. 

 Facilitat d’aprenentatge: comprendre el funcionament de l‟aplicació no és complicat donat 

que es tracta d‟una aplicació relativament senzilla, que empra un llenguatge clar i proper sense 

terminòloga especifica.  
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A part de seguir aquests principis bàsics, també s‟ha posat especial atenció al menú principal: 

 Està present i accessible des de qualsevol punt de l‟aplicació. 

 Mostra totes les opcions principals de manera que l‟usuari no ha d‟aprofundir en la seva 

navegació per conèixer l‟aplicació. 
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3.5. Llenguatges de programació i APIs utilitzades 

3.5.1. Llenguatges front-end 

HTML 

HyperText Markup Language o, traduït literalment, llenguatge de marques d‟hipertext, fa referència al 

llenguatge de marques per a elaborar pàgines web. És un estàndard que serveix de referència per 

crear pàgines web i defineix una estructura bàsica i un codi per la definició del contingut d‟una pàgina 

web. L‟organització dedicada a la estandardització de gairebé totes les tecnologies lligades a la web és 

la W3C.  

 

El llenguatge de marques és una forma de codificar un document que incorpora etiquetes o marques 

que contenen informació addicional de l‟estructura del text o la seva presentació. Aquest llenguatge es 

sol confondre amb un llenguatge de programació.  

 

HTML es basa en la referenciació. Els elements con vídeos, imatges, entre d‟altres no s‟insereixen en 

el codi, sinó que es referència la ubicació d‟aquest objecte, de tal manera que és el navegador qui 

s‟encarrega de buscar, trobar i unir el elements per visualitzar la pàgina. 

 

Els elements que composen el llenguatge HTML s‟escriuen en forma de etiquetes o tags envoltades 

per uns claudàtors angulars (<,>). Cada element té dues propietats bàsiques: atributs i contingut. 

 

Hi ha tres tipus diferents de grups d‟elements que s‟utilitzen en aquest llenguatge: 

 Estructurals: són elements que descriuen el propòsit del text. No defineixen com s‟ha de veure, 

però la gran majoria de navegadors han estandarditzat el format de visualització d‟aquests 

elements. Per exemple: <h1>, <h2>, <h3>, <p>, <article>. 

 Presentacional: són elements que descriuen l‟aparença del text indiferentment de la seva 

funció. Actualment, esta obsolet en favor de les fulles d‟estil. Per exemple: <b>, <em>, 

<strong>. 

 Hipertextual: són elements que s‟utilitzen per enllaçar parts del document amb altres 

documents o altres part del mateix document. Per exemple: <a>. 

 

En aquest projecte, HTML servirà per fer l‟estructura de cada pàgina web i tenir ben definits els marcs 

on anirà cada tipus de contingut. 

 

Javascript 

És un llenguatge de programació que s‟utilitza principalment per crear pàgines web dinàmiques, tot i 

que té altres usos. Tècnicament, és un llenguatge interpretat, orientat a objectes, basat en prototips, 

imperatiu i dinàmic. 
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Al ser un llenguatge interpretat, s‟ha de compilar abans d‟executar un programa. Aquesta funció recau 

en el navegadors. Avui en dia, tots el navegadors moderns interpreten el codi Javascript integrat a les 

pàgines web. 

 

Es va dissenyar amb una sintaxis semblant a C i adopta noms i convencions de Java. Cal aclarir que no 

està relacionat amb cap dels dos i tenen semàntiques i propòsits diferents. Las normes bàsiques que 

defineixen la sintaxis són: 

 No es tenen en compte espais en blanc ni línies noves. 

 Es distingeixen majúscules i minúscules. 

 No es defineix el tipus de variable. 

 No es necessari acabar cada sentencia amb un punt i coma (;). 

 Es poden incloure comentaris. 

 

En quan a limitacions, Javascript va ser dissenyat per executar-se en un entorn molt limitat que 

proporcionés seguretat als usuaris. D‟aquesta forma, els scripts no es poden comunicar amb recursos 

externs al domini des d‟on s‟han executat. Tampoc poden accedir als arxius locals d‟un usuari ni 

modificar les preferències del navegador. Tot i així, existeixen alternatives per saltar-se aquestes 

restriccions. 

 

En aquest projecte, la utilització de scripts Javascript inserits en el codi HTML ens servirà per 

reconèixer i tractar localment esdeveniments generats per l‟usuari, com per exemple, la validació de les 

dades entrades en el formulari de registre. 

 

jQuery 

És una llibreria de Javascript ràpida, lleugera i rica en funcions, que permet simplificar moltes de les 

funciones més utilitzades en el desenvolupament web. És de software lliure i codi obert amb un 

llicencia MIT. Ofereix una sèrie de funcionalitats que, escrites en Javascript, requeririen moltes més 

línies de codi.  

 

En aquest projecte s‟emprarà jQuery per facilitar la codificació Javascript, estalviar temps i línies de 

codi. 

 

CSS / SASS 

Cascading Style Sheets, o traduït literalment, fulls d‟estil en cascada, és un llenguatge utilitzat per 

definir la presentació d‟un document estructurat escrit en HTML. L‟organització dedicada a la 

estandardització de gairebé totes les tecnologies lligades a las web és la W3C. 

 

L‟idea més important darrere de la creació de CSS era separar la definició d‟aspecte del contingut. 

Realitzar aquesta separació millora l‟accessibilitat del document, redueix la complexitat del seu 

manteniment i permet visualitzar el document en dispositius diferents. 
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Un pas més enllà està SASS, Syntactically Awesome Stylesheets, és un metallenguatge de fulles 

d‟estil. Concretament es un llenguatge de script que acaba essent traduït a CSS. Aquest llenguatge 

permet crear fulles d‟estil complexes de manera més senzilla per al desenvolupador alhora que es 

totalment compatible amb CSS. 

 

En aquest projecte s‟utilitzarà SASS que es compilarà per crear les fulles d‟estil necessàries. Gràcies a 

d‟utilització de SASS es simplifica la generació d‟estils. 

 

3.5.2. Llenguatges de back-end 

PHP 

PHP HyperText Pre-Procesor és un llenguatge de programació interpretat, originalment dissenyat pel 

desenvolupament web de contingut dinàmic. Va ser un dels primers llenguatges de programació 

back-end que es podien incorporar directament en el document HTML.  

 

El codi és interpretat per un servidor web, amb un mòdul de processament PHP, que genera la pàgina 

resultant. Actualment, la majoria de servidors web, sistemes operatius i plataformes interpreten aquest 

llenguatge. 

 

És considerat un llenguatge flexible, potent i d‟alt rendiment amb un llicencia de software lliure i codi 

obert. Té moltes semblances amb llenguatges de programació estructurada com C o Perl i permet, a la 

gran majoria de programadors, crear aplicacions complexes amb un corba d‟aprenentatge molt curta. 

 

Algunes característiques d‟aquest llenguatge són: 

 El codi font és invisible des del navegador web i pel client. 

 Possibilitat d‟expandir les funcionalitats mitjançant mòduls. 

 Orientat al desenvolupament d‟aplicacions web amb accés a informació en una base de dades. 

 Capacitat de connexió amb la gran majoria de motors de dades. 

 Permet aplicar tècniques de programació orientada a objectes. 

 El programador pot aplicar qualsevol tècnica de programació per escriure codi ordenat. Es a 

dir, pot utilitzar patrons de disseny com es el cas del MVC, del qual parlarem més endavant. 

 Fàcil aprenentatge. 

 

Com a alternatives a PHP, tenim les tecnologies ASP.NET, VB.NET, C# de Microsoft, ColdFusion de 

Adobe, JSP/JAVA de Oracle o CGI/PERL. 

 

S‟ha escollit PHP per a la realització d‟aquest projecte, entre d‟altres raons, per ser un llenguatge multi 

plataforma, de programari lliure, amb una comunitat gegant de desenvolupadors i per ser una de les 

tecnologies més àmpliament emprades actualment en aquest camp. Val a dir, que l‟autor està versat 



Aplicació web per la gestió de col·leccions de videojocs, Máster d’aplicacions multimèdia - Miquel Camacho Bagué 

 

44 / 74 
 

en la tecnologia Java, però, per pròpia voluntat, ha escollit PHP per aprendre i consolidar un bon 

coneixement en aquest llenguatge. 

 

3.5.3. Motor de base de dades 

MariaDB 

És un sistema de gestió de base de dades, derivat de MySQL, relacional, multiprocés i multi usuari sota 

una llicencia GPL. És molt utilitzat en aplicacions web y funciona en gairebé totes les plataformes. La 

popularitat d‟aquest sistema de base de dades està molt lligada a PHP. 

 

Entre les característiques disponibles en les últimes versions poden destacar: 

 Possibilitat de selecció de mecanismes d‟emmagatzematge que ofereixen diferents velocitats 

d‟operació, suport físic, capacitat, distribució geogràfica, transaccions, claus foranes, etc. Com 

poden ser el cas de Aria (en substitució de MyISAM), XtraDB (en substitució de InnoDB). 

 Cerca e indexació de camps de text. 

 Amplia selecció de APIs per connectar amb la base de dades. 

 Les funciones SQL estan implementades utilitzant una llibreria altament optimitzada. 

 

Les característiques de MariaDB fan que sigui una base de dades altament ràpida en la lectura, però 

que pot provocar algun petit problema d‟integritat en entorns on la concurrència en la modificació és 

molt alta. En aplicacions web, la concurrència és baixa, en canvi, hi ha una alta demanda de lectura, la 

qual cosa fa que MariaDB sigui el sistema gestor de base de dades ideal per aquest tipus d‟aplicacions. 

 

En aquest projecte, s‟utilitzarà MariaDB per crear i emmagatzemar la base de dades del sistema 

enfront d‟altres sistemes de base de dades lliures, a banda per la seva rapidesa, solidesa i flexibilitat, 

per la seva gran popularitat al sector del desenvolupament web. Fet que permetrà trobar una gran 

comunitat de desenvolupadors que proporciona documentació per ajudar en aquest projecte. També 

cal dir que, MariaDB és el sistema de base de dades que típicament acompanya a PHP. Un cop 

seleccionat el sistema gestor de base de dades, s‟utilitzarà el motor XtraDB envers el motor Aria. 

 

3.5.4. Conexió client-servidor 

AJAX 

Acrònim de Asynchronous JavaScript And XML, és una tècnica de desenvolupament web per crear 

aplicacions interactives o RIAs (Rich Internet Applications). 

 

Les aplicacions web s‟executen en el navegador del client i aquest manté una comunicació asíncrona 

en segon pla amb el servidor. De aquesta forma, es poden realitzar canvis a les pàgines sense 

necessitat de recarregar-les, millorant la interacció amb la pàgina, la velocitat i la usabilitat de les 

aplicacions. 
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AJAX és una tècnica vàlida per a múltiples plataformes i utilitzable en molts sistemes operatius i 

navegadors ja que està basat en estàndards com Javascript.  

Utilitzar aquesta tecnologia comporta una sèrie de inconvenients: 

 Les pàgines creades dinàmicament amb AJAX no son registrades al historial del navegador, 

per tant, quan pressionem el botó enrere, no tornarem al estat anterior de la pàgina. 

 Exceptuant Google, la resta de motors de cerca no indexen contingut AJAX. 

 Hi ha alguns problemes (amb solució coneguda) quan s‟utilitza AJAX en crides entre dominis. 

 En funció de com es desenvolupa una aplicació web, es pot sobrecarregar el servidor fent 

crides AJAX. 

 AJAX no és plenament compatible amb software per invidents o altres discapacitats. 

 

La utilització de AJAX és fonamental pel correcte desenvolupament d‟aquest projecte. Es necessita 

d‟AJAX per realitzar les peticiones HTTP al servei extern que proporcionar la informació dels videojocs. 

Alhora, també s‟utilitzarà per modificacions en el propis elements de l‟aplicació. 

 

3.5.5. Arquitectura Android 

El següent gràfic mostra l‟arquitectura d‟Android basada en sistema de quatre capes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Android és un sistema operatiu basat en el kernel de Linux i dissenyat principalment per dispositius 

mòbils amb pantalla tàctil, com ara els Smartphone i les tauletes. Inicialment va ser desenvolupat per 

Android Inc., i recolzat econòmicament per Google, que més tard, a l‟any 2005 va adquirir aquesta 

12. Esquema estructura capes de Android 



Aplicació web per la gestió de col·leccions de videojocs, Máster d’aplicacions multimèdia - Miquel Camacho Bagué 

 

46 / 74 
 

empresa.  

 

Un dels aspectes fonamentals del sistema operatiu Android va ser la seva orientació multiplataforma, 

realment innovador. Ràpidament aquesta característica va fer que Android aconseguís els seus 

objectius, convertint-se en el sistema operatiu més utilitzat. 

 

El nucli Linux 

El nucli de Android està format pel sistema operatiu Linux versió 2.6. Aquesta capa proporciona serveis 

com la seguretat, el control de la memòria, el multiprocés, la pila de protocols i el suport de controladors 

(drivers) per a dispositius.  

 

Aquesta capa del model actua com capa d‟abstracció entre el hardware i la resta de la pila. Per tant, és 

la única que depèn del hardware. 

 

Runtime de Android 

Està basat en el concepte de màquina virtual utilitzat a Java. Donades les limitacions dels dispositius 

on ha funcionar Android (poca memòria i processador limitat) no va ser possible utilitzar una màquina 

virtual Java estàndard. Google va prendre la decisió de crear-ne una de nova, la màquina virtual Dalvik, 

que respondria millor a aquestes limitacions. 

 

A partir de la versió 5.0 de Android es reemplaça Dalvik per ART. Aquesta nova màquina virtual 

aconsegueix reduir el temps d‟execució del codi Java fins a un 33%. També s‟inclou en el Runtime de 

Android les llibreries natives disponibles en el llenguatge Java. 

 

3. Llibreries natives 

Inclou un conjunt de llibreries en C/C++ utilitzades en diversos components de Android. Són 

compilades en codi natiu del processador i moltes d‟aquestes utilitzen projectes de codi obert. 

 

4. Entorn d’aplicació 

Proporciona una plataforma de desenvolupament lliure per aplicacions amb gran riquesa e innovacions 

(sensors, localització, serveis, barra de notificacions, etc.). 

Aquesta capa ha sigut dissenyada per simplificar la reutilització de components i promoure d‟un 

mecanisme que permeti reemplaçar components.  

Els serveis més importants que inclou són: 

 Views: extens conjunt de vistes. 

 Resource Manager: Aquest servei proporciona accés a recursos que no són de codi. 

 Activity Manager: Aquest servei controla el cicle de vida de les aplicacions i proporciona un 

sistema de navegació entre elles. 

 Notification Manager: Aquest servei permet a les aplicacions mostrar alertes personalitzades a 

la barra d‟estat. 
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 Content Providers: mecanisme senzill per accedir a dades d‟altres aplicacions. 

 

5. Aplicacions 

Aquest nivell està format pel conjunt d‟aplicacions instal·lades en una màquina Android. Totes les 

aplicacions han de funcionar en la màquina virtual Dalvik o Art per garantir la seguretat del sistema. 



Aplicació web per la gestió de col·leccions de videojocs, Máster d’aplicacions multimèdia - Miquel Camacho Bagué 

 

48 / 74 
 

4. Implementació 

Aquesta és la fase de programació de l‟aplicació. És en aquesta fase quan totes les especificacions de 

l‟anàlisi, així com tots els aspectes recollits en la fase de disseny, es converteixen en realitat a través de 

la codificació de l‟aplicació. Fruit d‟aquesta fase s‟obtindrà el codi font de l‟aplicació. 

 

Aquest codi font s‟ha distribuït en diferents pàgines PHP, que funcionen a mode de biblioteques de 

funcions, agrupant-ne les que realitzen accions d‟un mateix mòdul o les que contenen accions 

relacionades entre sí. Aquestes biblioteques són accessibles des dels scripts PHP encarregats de 

generar la sortida de la pàgina web. 

 

Aquests arxius PHP van acompanyats de fulls d‟estils CSS, un que s‟encarrega de l‟aspecte visual de 

tota l‟estructura web en general, i una altre encarregat dels aspectes particulars de cada vista, com són 

estils de text, imatges, etc... 

 

Les funcions Javascript estan emmagatzemades en diferents arxius js. Cada mòdul té associat el seu 

propi js que conté les funcions que necessita.  

 

Tot seguit, veurem amb més detall com hem implementat l‟aplicació web. 

 

4.1. Entorn 

Servidor local 

Per dur a terme la fase d‟implementació, a nivell local, és necessari la instal·lació d‟un servidor 

Apache, per atendre les peticions web, un motor PHP, per interpretar el codi, i un motor de base de 

dades MariaDB.  

 

Avui en dia, existeixen paquets de software per instal·lar tot l‟entorn amb una configuració mínima. Per 

exemple, AMPPS, Zend Server, etc... En el cas d‟aquest projecte, s‟ha decidit utilitzar el paquet 

XAMPP, una aplicació que engloba aquestes eines, i algunes més, i proporciona el servei de servidor 

local web que es necessita. 

 

La instal·lació d‟aquest paquet és molt senzilla, tan sols s‟ha d‟executar el instal·lador i seguir les 

instruccions. Un cop instal·lat, es pot executar el programa, el qual ens mostra una interfície, com la de 

la imatge, on podrem escollir quins serveis utilitzar. 

 

 

 

 



Aplicació web per la gestió de col·leccions de videojocs, Máster d’aplicacions multimèdia - Miquel Camacho Bagué 

 

49 / 74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de dades 

Arribats a aquest punt, el servidor local ja està instal·lat i configurat però encara s‟ha de configurar la 

base de dades i crear les taules. 

 

Per realitzar la creació les taules i la càrrega de les dades inicials, farem servir la interfície phpMyAdmin 

que ens proporciona el servidor local. En aquesta aplicació web, dins l‟apart de SQL, es poden 

executar els scripts de creació de taules. 

 

/* CREACIÓ TAULES */ 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS t_usuarios ( 

id_usuario   VARCHAR(13) NOT NULL, 

id_token    VARCHAR(255) NULL, 

user    VARCHAR(20) NOT NULL, 

pass    VARCHAR(255) NOT NULL, 

nombre    VARCHAR(45) NULL, 

email    VARCHAR(100) NOT NULL, 

fecha_nacimiento DATETIME, 

fecha_alta   DATETIME, 

fecha_ultimo_acceso TIMESTAMP, 

PRIMARY KEY (id_usuario)) 

CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_spanish_ci ENGINE=INNODB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS t_colecciones ( 

id_coleccion   VARCHAR(13) NOT NULL, 

13. Quadre de comandament del servidor web 
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id_usuario   VARCHAR(13) NOT NULL, 

nombre    VARCHAR(45) NOT NULL, 

fecha_creacion  TIMESTAMP NOT NULL, 

PRIMARY KEY (id_coleccion)) 

CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_spanish_ci ENGINE=INNODB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS t_items ( 

id_coleccion   VARCHAR(13) NOT NULL, 

id_item   VARCHAR(13) NOT NULL, 

fecha_adicion   TIMESTAMP NOT NULL, 

PRIMARY KEY (id_coleccion,id_item)) 

CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_spanish_ci ENGINE=INNODB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS t_colecciones_shared ( 

id_coleccion   VARCHAR(13) NOT NULL, 

id_usuario_shared  VARCHAR(13) NOT NULL, 

fecha_alta   TIMESTAMP NOT NULL, 

PRIMARY KEY (id_coleccion,id_usuario)) 

CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_spanish_ci ENGINE=INNODB; 

 

/* CREAR CLAUS FORANES */ 

ALTER TABLE t_usuarios 

ADD FOREIGN KEY (perfil) REFERENCES p_perfiles(id_perfil) ON UPDATE CASCADE ON DELETE 
CASCADE; 

ALTER TABLE t_colecciones 

ADD FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES t_usuarios(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON 
DELETE CASCADE; 

ALTER TABLE t_items 

ADD FOREIGN KEY (id_coleccion) REFERENCES t_colecciones(id_coleccion) ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE; 

ALTER TABLE t_colecciones_shared 

ADD FOREIGN KEY (id_usuario_shared) REFERENCES t_usuarios(id_usuario) ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE; 

ALTER TABLE t_colecciones_shared 

ADD FOREIGN KEY (id_coleccion) REFERENCES t_colecciones(id_coleccion) ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE; 

 

 

Entorn desenvolupament 

Per poder començar el desenvolupament, primerament s‟ha de crear l‟estructura bàsica del projecte 

web.  

 

La idea inicial es treballar amb el framework Foundation per agilitzar el desenvolupament. Per 

instal·lar-lo, tan sols s‟han de seguir algunes passes: 

 Instal·lar l‟entorn d‟execució Node.Js que permet la instal·lació de paquets i llibreries 

open-source. 

 Instal·lar mitjançant Node.Js els paquets i llibreries de Foundation. 
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 Crear un nou projecte Foundation i començar a modificar l‟estructura en funció de les 

necessitats de l‟aplicació. 
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4.2. Estructura de directoris 

 

Directori arrel Conté arxius HTML i PHP bàsics per al funcionament de l‟aplicació. 

 android_project Conté el projecte Android per la creació de la APK. 

 apk Claus per genera una APK firmada i la APK firmada. 

 bower_components 
Carpeta generada automàticament quan s‟ha creat l‟entorn de 

desenvolupament. 

 css Fitxers css generats. 

 fonts Fonts externes de l‟aplicació. 

 img Imatges necesaries per l‟aplicació. 

 js Fitxers JS creats 

o vendor Llibreries JS de tercers. 

 node_modules 
Carpeta generada automàticament quan s‟ha creat l‟entorn de 

desenvolupament. 

 php Conté els fitxers php necessaris per l‟aplciació, 

o controllers Controladors php, 

o dao DAOs php encarregats de conectar-se amb la base de dades. 

o dto DTOs php 

o utils Funcions php que ajuden al correcta funcionament de l‟aplicació. 

o views Vistes php que es carreguen a la pàgina principal. 

 scss Fitxers SASS que contenen l‟estil de la aplicació. 

Taula 5. Estrutura del directori de treball 
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4.3. Front-end 

L‟entorn de desenvolupament està creat i l‟estructura de carpetes adaptades a les necessitats de 

projecte. Arribats a aquest punt, es pot començar a implementar l‟aplicació. 

 

El primer que s‟ha de fer és crear la pàgina base sobre la qual s‟aniran carregant la resta de pàgines. 

Tal i com s‟ha definit amb anterioritat, el menú principal serà present a tots els nivell de l‟aplicació, per 

tan, és imprescindible definir-lo de forma global. 

 

D‟altre banda, hi ha elements tals com la barra de títol, els missatges d‟error i l‟indicador d‟espera que 

també són imprescindibles a la resta de l‟aplicació. 

 

Es pot definir una estructura bàsica i comuna per a totes les pàgines: 

<html lang="es"> 

<!-- HEAD --> 

<body> 

<!-- INDICADOR ESPERA --> 

<div id="wrapper"> 

<div> 

<section id="menu"> 

<-- MENU PRINCIPAL --> 

</section> 

<section id="content"> 

<!-- BARRA DE TITOL --> 

<!-- MISSATGES ERROR --> 

<!-- CONTINGUT --> 

</section> 

</div> 

</div> 

</body> 

 

Es pot observar que tots els elements comuns estan definits correctament. Potser el arxiu més 

important dins d‟aquesta estructura es el HEAD, encarregat de carregat totes les llibreries Javascript i 

CSS necessàries per al correcte funcionament i visualització de la interfície. Dins del HEAD es troben 

els scripts d‟inicialització del framework Foundation. 
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4.4. Back-end 

Avui en dia, és molt habitual d‟utilització de frameworks, tant en el desenvolupament de la part client 

com el desenvolupament de la part servidor.  

 

En l‟anterior apartat de disseny, s‟ha justificat l‟elecció del framework Foundation pel desenvolupament 

de la interfície web. Per el desenvolupament de la part servidor de l‟aplicació es podria haver escollit 

entre els frameworks PHP més coneguts, com CakePHP, Zend Framework PHP, Laravel o 

CodeIgniter. 

 

En aquest projecte, s‟ha decidit no utilitzar cap framework de desenvolupament, per dos motius: 

 PHP és un llenguatge nou pel programador, per tant, és millor començar utilitzant el llenguatge 

sense cap tipus de capa per damunt. En desenvolupaments futurs, quan es domini el llenguatge, la 

incorporació d‟un framework serà més assimilable, la interacció serà més senzilla i potser millorarà 

el resultat final. 

 Utilitzar un framework sense dominar un llenguatge és contraproduent. 

 

Tot i que no es farà servir un framework, s‟ha intentat seguir les directrius del patró MVC amb capa de 

dades, explicat a l‟apartat de disseny. Tot i que l‟autor coneix les característiques d‟aquest patró, potser 

no s‟ha aconseguit ser estrictament fidel al que dicta la normativa. 

 

Per tal de optimitzar i organitzar correctament tota l‟arquitectura, s‟ha modulat la seva codificació, 

d‟aquesta forma, cada mòdul s‟encarrega de funciones relacionades entre sí. Tots els mòduls 

s‟encarreguen de la visualització i gestió la informació referent al seu àmbit. S‟estudiarà en detall quins 

elements intervenen en el mòdul i quines funcionalitats aporten. Permeten mostrar una relació de la 

informació emmagatzemada a la base de dades i realitzar cerques sobre aquestes dades per millorar 

la visualització. Alhora es poden realitzar accions de consulta i modificació des de la mateixa relació. 

Els mòduls també tenen formularis de altes, consultes i modificacions. A part d‟unes funcionalitats 

genèriques, cada mòdul té alguna funcionalitat particular. 

 

Per veure aquestes funcionalitats s‟estudiaran les diferents parts que comparteixen tots els mòduls. 

 

4.4.1 Usuaris 

Aquest mòdul s‟encarrega de totes les funcions relacionades amb el usuaris: 

 Autentificar un usuari. 

 Enregistrar un nou usuari. 

 Desconnectar usuari autentificat. 

 Validar l‟existència d‟un usuari. 
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Controlador Usuarios.php 

DAO UsuariosDAO.php 

DTO Usuario.php 

Vista 
Login.php 

Registro.php 

Taula 6. Fitxers que componen el mòdul de usuaris 

 

4.4.2 Col·leccions 

Aquest mòdul s‟encarrega de totes les funcions relacionades amb les col·leccions: 

 Afegir una nova col·lecció. 

 Actualitzar una col·lecció existent. 

 Esborrar una col·lecció. 

 Llistar les col·leccions d‟un usuari 

 Consultar una col·lecció. 

 Compartir una col·lecció amb un usuari. 

 Deixar de compartir una col·lecció amb un usuari. 

 

Controlador Colecciones.php 

DAO ColeccionesDAO.php 

DTO Coleccion.php 

Vista 

colecciones/add.php 

colecciones/list.php 

colecciones/Update.php 

Taula 7. Fitxers que componen el mòdul de col·leccions 

 

4.4.3 Col·leccionables 

Aquest mòdul s‟encarrega de totes les funcions relacionades amb els col·leccionables: 

 Afegir un videojoc a un col·lecció.. 

 Esborrar un videojoc de una col·lecció. 

 Buscar un videojocs a la col·lecció. 

 Llistar el videojocs d‟una col·lecció. 
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Controlador micoleccion.php 

DAO MiColeccionDAO.php 

DTO MiColeccion.php 

Vista 

micoleccion/detalle.php 

micoleccion/list.php 

micoleccion/show.php 

Taula 8. Fitxers que componen el mòdul de col·leccionables 

 

Arribats a aquest punt, s‟ha estudiat com s‟han implementat la part del client, la part del servidor i el 

tipus de connexió entre ells. Si es desitja més informació, dins del codi font del projecte hi ha 

documentació extra de nivell més tècnic. 
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4.5. Prototips Lo-Fi 

4.5.1 Prototips Lo-Fi 

Per tal de dur el desenvolupament de la interfície web, s'han elaborat primerament prototips de baixa 

fidelitat per tal de tenir clara l'estructura que ha de seguir a l‟aplicació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.LoFi. Identificació i enregistrament d'usuaris 

15. LoFi. Home i menú desplegable 
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16. LoFi. Administració, alta i modificació i compartir col·leccions 

17. LoFi. Consulta de videojocs d‟una col·lecció, afegir videojocs a la col·lecció i consulta genèrica 
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4.5.2 Prototips Hi-Fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. HiFi.  Identificació i enregistrament d'usuaris 

19. HiFi. Splashscreen, home i menú desplegable 
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20. HiFi. Administar col·lecció i afegir col·lecció 

21. HiFi. Modificar col·lecció i compartir col·lecció 
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22. HiFi. Cerca genèrica de videjocs i detall d'un videojoc 

23. HiFi. Videojocs d'una col·lecció i afegir videojoc a la col·lecció. 
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4.6. Generació aplicació Android 

En l‟apartat anterior s‟ha descrit el funcionament i l‟arquitectura Android. Arribats a aquest punt, 

l‟aplicació funciona correctament en diferents navegadors i diferents dispositius, per tant, és un bon 

moment per crear una aplicació Android que executi l‟aplicació web com si fos nativa. 

 

Abans de començar, és important realitzar la instal·lació de l‟entorn de desenvolupament facilitat per 

Google i la resta d‟instal·lacions secundaries que es demanen. Un cop està preparat, s‟ha de crear un 

nou projecte en blanc que crearà l‟estructura necessària per a crear la aplicació Android. 

 

A continuació es detallaran els elements més importants que son necessaris per a crear una aplicació 

nativa Android que executi aquesta aplicació web. 

 

4.6.1. Android Manifest 

Aquest arxiu és l‟arrel de l‟aplicació i presenta la informació essencial per tal que el sistema Android 

pugui executar el codi de l‟aplicació. En aquest manifest és defineix els namespaces de l‟aplicació, i es 

declaren els permisos d‟usuari que l‟aplicació necessitarà per funcionar correctament. 

En el cas que ens ocupa, l‟aplicació es molt senzilla i tan sols necessita accés a internet i la declaració 

de l‟activitat principal que s‟executarà quan arranqui l‟aplicació nativa en un mòbil. 

 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

 

<application 

android:allowBackup="true" 

android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

android:label="@string/app_name" 

android:supportsRtl="true" 

android:theme="@style/AppTheme"> 

<activity android:name=".Index"> 

<intent-filter> 

<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

</intent-filter> 

</activity> 

</application> 

 

4.6.1. Layout 

Els layouts són elements no visuals destinats a controlar la distribució, posició i dimensions dels 

elements que es carregaran en pantalla, és a dir, actuen com a contenidors. 
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En el cas d‟aquesta aplicació, simplement s‟ha de inserir l‟element webview dins del layout que ha 

generat l‟entorn de desenvolupament Android. Aquest element actua com un navegador web intern 

que s‟encarregarà de mostrar la aplicació web com si fos una aplicació nativa. 

 

En el codi es mostra com ha de quedar el layout d‟aquesta aplicació. 

 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  

xmlns:tools=http://schemas.android.com/tools 

 

android:id="@+id/activity_index" 

android:layout_width="match_parent" 

android:layout_height="match_parent" 

tools:context="es.vgdb.collectionator.Index"> 

 

<WebView 

android:layout_width="match_parent” 

android:layout_height="match_parent" 

android:id="@+id/webView" /> 

</RelativeLayout> 

 

 

4.6.3. Main Activity 

Aquest arxiu es el primer fitxer Java, no creat per el propi sistema, que s‟executarà quan arranqui 

l‟aplicació nativa. És la activitat que serveix de punt d‟entrada a la interfície del usuari.  

Dins d‟aquesta activitat es on s‟identifica el webView definit en el layout i es configura correctament.  

 

myWebView = (WebView) findViewById(R.id.webView); 

 

WebSettings webSettings = myWebView.getSettings(); 

webSettings.setJavaScriptEnabled(true); 

webSettings.setJavaScriptCanOpenWindowsAutomatically(true); 

 

myWebView.setWebChromeClient(new WebChromeClient() { 

@Override 

public boolean onJsAlert(WebView view, String url, String message, JsResult result) { 

return super.onJsAlert(view, url, message, result); 

}}); 

 

myWebView.setWebViewClient(new WebViewClient()); 

myWebView.loadUrl("http://argothland.es/index.php"); 

 

http://schemas.android.com/tools
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S‟ha de configurar el webview per tal que accepti Javascript i per a que actuï com una instancia de 

Chrome, molt més compatible que el navegador intern de Android. Alhora, s‟ha realitzat una 

modificació interna del webview per poder mostrar les alertes generades des de Javascript. 

 

Aquests són els elements estrictament necessaris a ser modificats. D‟altre banda es poden realitzar 

millores sobreescrivint algunes classes Java que milloraran l‟experiència de l‟usuari. 

Finalment, es pot generar l‟aplicació firmada per poder instal·lar en qualsevol dispositiu Android. 
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4.7. Proves 

Les proves de programari es coneixen com un conjunt de tècniques que permeten determinar la 

qualitat d‟un cert programa desenvolupat. Aquestes proves tenen com a objectiu determinar si 

l‟aplicació recent desenvolupada conté errors o incompleix alguna de les especificacions inicials del 

sistema. 

 

La fase de proves s‟engloba en les etapes del cicle de vida d‟un programa. És la darrera fase abans de 

donar l‟aplicació per finalitzada. A continuació es detallen les proves realitzades a aquesta aplicació. 

 

Proves d’unitat 

Amb aquestes proves es pretén comprovar el correcte funcionament dels diferents mòduls 

implementats. Per a tal efecte s‟han realitzat un seguir de proves que garanteixen que les funcionalitats 

pròpies de cada mòdul actuen de manera correcta tal com s‟esperava, detectant petits errors i 

corregint-los. 

 

Les principals proves dutes a terme sobre els mòduls han sigut: 

 Realitzar accions de cada tipus de mòdul (validar usuari, altes i baixes de col·leccions i 

col·leccionables). 

 Provocar errors en els formularis i comprovar que l‟aplicació actua adequadament. 

 Totes les proves realitzades durant la fase de desenvolupament de cada funcionalitat. 

 

Proves de compatibilitat 

Atès que es tracta d‟una aplicació web, aquest apartat té com a objectiu comprovar que l‟aplicació 

funcionarà de manera correcta en els navegadors web. 

 

Per a satisfer aquest objectiu durant el desenvolupament de l‟aplicació s‟ha emprat el validador HTML5 

de l‟organisme W3C, tal i com es detalla en el requeriment funcional de satisfacció d‟estàndards. 

 

Donat que HTML5 és un llenguatge encara no estandarditza‟t completament i que s‟utilitza el 

framework Foundation, el codi resultant no es totalment vàlid. El mateix succeeix amb les fulles d‟estil.  

Per tant, no es satisfan completament els estàndards. 

 

Un cop realitzades aquestes proves, hem detectat incompatibilitats amb navegadors en versions 

antigues, per això, detallarem les versions mínimes: 

 Internet Explorer 10 o superior 

 Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Safari com que s‟actualitzen de forma automàtica, 

tenen una millor compatibilitat. 
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En les proves realitzades, també s‟ha comprovat que l‟aplicació s‟adapta a qualsevol dispositiu, ja sigui 

mòbil, tablet o escriptori, per tant, s‟ha complert el requeriment no funcional de adaptabilitat. 

 

Proves de rendiment 

Un dels requeriments no funcionals del projecte és que el temps de resposta sigui òptim i l‟aplicació 

sigui escalable. 

L‟aplicació en general té un correcte temps de càrrega, l‟únic apartat que pot ocasionar problemes són 

les consultes als col·leccionables. Durant el desenvolupament s‟ha anat veient que a mesura que 

s‟incrementa el nombre de col·leccionables, el temps de carrega de la pàgina augmenta, per tant, en 

un futur, si es vol mantenir un òptim temps de resposta, s‟ha de optimitzar la carrega de 

col·leccionables. En aquest punt també influeix el servidor on s‟allotja l‟aplicació web, un servidor 

compartit que no és especialment ràpid. 

 

Sigui com sigui, es recomanable optimitzar la carrega de col·leccionables per a satisfer aquest requisit. 
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5. Demostració 

5.1. Instruccions d'ús 

El resultat del projecte presentat en aquest document és una aplicació web a la qual es pot accedir des 

de qualsevol dispositiu. Per accedir a la pàgina inicial de l‟aplicació només cal accedir a: 

 

http://argothland.es 

 

D‟altre banda, també està disponible la aplicació per a dispositius Android que està disponible 

juntament amb aquesta memòria  

 

L‟aplicació no té molta complexitat, per tan, no fa falta realitzar una guia d‟usuari. 

 
  

http://argothland.es/
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6. Conclusions i línies de futur 

6.1. Conclusions 

Un cop realitzar el projecte és hora de fer una valoració i autocrítica. 

 

En el primer capítol es parlava de que l‟objectiu era, a grans trets, desenvolupar una interfície 

responsiva, atractiva, accessible, intuïtiva i fàcil d‟utilitzar per poder gestionar col·leccions i 

col·leccionables de videojocs. 

 

Revisant les funcionalitats que ofereix l‟aplicació es pot concloure que aquests objectius s‟han 

acomplert tal i com es determinava en els requeriments funcionals i no funcionals. 

 

L‟aplicació permet portar un control organitzat de les dades necessàries per a la gestió de les 

col·leccions, permet compartir-les amb altres usuaris i permet enviar contingut a les xarxes socials. 

 

La finalitat última de l‟aplicació era ser una eina útil en la vida real amb capacitat de ser ampliada, 

llavors, podem aventurar que no hi ha cap motiu que faci pensar que l‟aplicació realitzada no hauria de 

tenir èxit en aquest sentit. 

 

Per contra, la planificació establerta al inici del projecte ha hagut de ser modificada per tal de finalitzar 

el projecte a temps i en una condicions òptimes. Ha sigut frustrant deixar de banda un parell de 

funcionalitats que hagessin enriquit l‟aplicació. Funcionalitats com la cerca per EAN de Amazon i la 

inserció de videojocs a la base de dades externa. Seguint aquesta línia, s‟ha trobat a faltar molta més 

informació a la base de dades de videojocs, però encara estan treballant en una primera càrrega 

massiva. 

 

A nivell personal i en tant a projecte de final de màster, aquest projecte m‟ha ajudat a comprendre la 

importància d‟un estudi rigorós i complert de tot el que envolta el desenvolupament d‟una aplicació.  

 

Durant la realització del projecte he vist que el desenvolupament informàtic no és sinònim de la 

programació tal com hom pot pensar, sinó que la programació és nomes una fase més de tot un conjunt 

on intervenen factors molt importants com la usabilitat i l‟experiència de l‟usuari i, són aquests, en els 

que recau l‟èxit o fracàs d‟una aplicació. 

 

Con a estudiant, la realització del projecte m‟ha servit per a posar en pràctica coneixements teòrics i 

pràctics apresos en assignatures realitzades al llarg d‟aquests anys i ampliar coneixements sobretot en 

PHP. 
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Com a bon col·leccionista, estic satisfet perquè m‟agrada l‟aplicació realitzada i perquè el feedback 

rebut per part de companys i amics ha sigut molt positiva. 
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6.2. Línies de futur 

En aquest apartat es pot escriure una llista immensa de millores i possibles ampliacions, però es 

llistaran les que són més urgents o més sol·licitades: 

 Abans de continuar desenvolupant funcionalitats, és millor optimitzar la carrega dels videojocs 

que componen la col·lecció per reduir el temps de carrega de la pàgina. Realment, la solució 

està implementada però no s‟aplicarà fins que finalitzi la revisió del TFM. 

 Permetre crear col·leccions redefinides, per exemple, col·lecció PlayStation 4, on només es 

podrien incloure jocs d‟aquesta plataforma. 

 Crear un perfil administrador i mòdul per la gestió del usuaris enregistrats. 

 Incorporar la funcionalitat de seguir a un usuari per veure totes les seves col·leccions. 

 Poder-se registrar i identificar-se mitjançant Facebook. 

 Tenir la possibilitat de afegir informació als videojocs a nivell personal, com per exemple, el 

preu que es va pagar per ell o poder-lo puntuar. 

 Desenvolupar una rutina de business intelligence que pogués realitzar suggeriments de 

videojocs a col·leccionar en funció dels gustos del usuari. 
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Annexos 

Annex A: Glossari 

CakePHP: és un framework per desenvolupar aplicacions web en PHP. Automatitza algunes de les 

tasques més comuns del programador, tot i que, la corba d‟aprenentatge per poder utilitzar el màxim 

potencial del framework es un limitant. Utilitza el esquema MVC, reforçat amb el paradigma de 

l‟orientació a objectes, per estructurar els projectes. 

 

CodeIgniter: és un framework per al desenvolupament d‟aplicacions web en PHP. El seu principal 

objectiu és permetre als programadors poder desenvolupar els projectes molt més ràpid que creant 

l‟estructura des de cero. També aporta un conjunt de llibreries per les tasques comunes del 

programador, així com una interfície senzilla i una estructura lògica per accedir a les llibreries. 

 

ECMAInternational: és una organització internacional basada en les afiliacions d‟estàndards per a la 

comunicació i la informació. L‟objectiu principal és promoure els estàndards de les tecnologies de la 

informació. Es l‟organització que va especificar el ECMAScript, que és la base de Javascript. 

 

InnoDB: és un motor de base de dades transaccional dissenyat per obtenir el màxim rendiment al 

processar grans volums de dades. Probablement, és el motor més eficient i ofereix una fiabilitat i una 

consistència superior a altres motors. 

 

MyISAM: és el motor de base de dades per defecte de MySQL i la principal característica és la gran 

velocitat per realitzar consultes, ja que no fa comprovacions de integritat referencial 

 

W3C: és una organització independent i neutral que desenvolupa estàndards web, que serveixen de 

referència per construir una web accessible, interoperable i eficient, on es puguin desenvolupar 

aplicacions més sòlides. Engloba, aproximadament, unes 400 organitzacions. 

 

Zend Framework: és un framework per desenvolupar aplicacions web en PHP. Ofereix una 

implementació MVC utilitzant el paradigma d‟orientació a objectes. El patrocinador d‟aquest framework 

és Zend, però empreses com Google o Microsoft també hi estan associades. 

 

Llistat d'apartats complementaris addicionals o que són massa extensos per incloure dins de la 

memòria i tenen un caràcter auto-contingut. Depenent del tipus de treball, és possible que no calgui 

afegir cap annex. 

 

 

 

.  
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