
Comerç electrònic
Quan el pla B es converteix
en el pla principal

Memòria de Projecte Final de Grau

Grau Multimèdia

Desenvolupament d'aplicacions interactives

Autor: Toni Rodríguez Carrasco

Consultor: Kenneth Capseta Nieto

Professor: Carlos Casado Martínez 



Comerç electrònic. El Pla B es converteix en el pla principal – TFG

07/03/2017

Obra

Aquesta obra està sota llicència de Reconeixement No Comercial – Sense obra derivada

3.0

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de

Creative Commons

Dissenys i Codis 

Els continguts de disseny o codi de la pàgina web Corbeto’s Boots utilitzats en aquesta

obra, són propietat de Josep Corbeto Lledó.

© Josep Corbeto Lledó
Reservats  tots  els  drets.  Està  prohibit  la  reproducció  total  o  parcial  d'aquesta  obra  per  qualsevol  mitjà  o

procediment,  compresos  la  impressió,  la  reprografia,  el  microfilm,  el  tractament  informàtic  o  qualsevol  altre

sistema, així com la distribució d'exemplars mitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor o

dels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel•lectual.

Marques i logotips

Tots els logos i marques que conté aquesta obra pertanyen als seus propietaris. Marques

com  Prestashop,  Magento,  Nominalia...  estan  protegides  i  son  propietat  de  les  seves

respectives empreses.

Pàg. 2 de 90

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/


Comerç electrònic. El Pla B es converteix en el pla principal – TFG

Aquesta obra és un resum del que va ser una relació inicial entre desenvolupador/client, i

que actualment han transformat una botiga online en un nexe d'amistat.

Un  projecte  fruit  d’anys  de  paciència,  risc,  confiança,  errors,  adquisició  de  nous

coneixements i de l’amistat.

Gràcies Jordi Corbeto.
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Abstract

Internet ens ha portat grans canvis en el nostre dia a dia. Actualment, ja és habitual comprar

des del mòbil, tablet o PC i, ens ho porten a casa. Però el salt no ha sigut fàcil, almenys per

les petites i mitjanes empreses. No fa gaires anys que podíem veure a països com EEUU o

Anglaterra, on els usuaris compraven per Internet, mentre aquí encara estàvem en el debat

de si les compres eren segures o no, si la gent s’atreviria a deixar la seva targeta bancària o

deixar les dades personals...

En aquella època, i coincidint amb un canvi generacional a una empresa familiar, un nou

empresari fa l’atreviment d’apostar per la venda a Internet. És una inversió important, un

canvi absolut de mentalitat, un risc a l’haver d’afrontar problemes nous en un món sense

fronteres, és posar en joc una empresa familiar, posa en risc la imatge del negoci que forma

part de la seva història...

L’aposta de l’empresari quedava clara. En l’apartat tècnic s’havia de trobar algú que apostés

pel projecte i que se’l fes seu. Però el més important, havia de tenir els coneixements per

poder-ho portar a terme i que estigués al costat durant tota la vida del projecte.

Aquest projecte, Treball de Fi de Grau de Multimèdia a la Universitat Oberta de Catalunya,

pretén  detallar  el  camí  ple  de  canvis,  reunions,  problemes,  formes  de  treball,  requisits

tècnics i tots els punts necessaris per a que una botiga online que va començar de zero fa

nou anys, sigui actualment una eina que permet vendre a tot el món: Corbeto’s Boots.

Paraules clau: Treball  de Fi de Grau,  ecommerce,  pymes,  petita empresa,  web,  botiga

online
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Abstract (english version)

Internet  has  brought  great  changes  to  our  daily  life.  Nowadays,  we  are  accustomed to

buying things from our phones, tablets or our home computers. But this leap hasn't been

easy, at least for the small companies. Not that long ago we could see users from countries

like USA or England, who would buy on internet, when in Spain we were still debating if

online shopping was safe or not, if people would dare to leave their banc or personal details

online... 

In  those  days,  coinciding  with  a  generational  change  in  family  businesses,  a  new

businessman bets on online shopping. It is an important investment, a complete change of

mentality, he or she will have to face new problems in a world without frontiers, to put their

family business in jeopardy and to risk the company's image, an essential part of company's

history. 

The company's future path was clear. On the technical side, it must find someone who would

fall in love with the project and make it their own. But most importantly, the company would

have to have the knowledge with which they would make it all happen as well as staying with

the project throughout. 

With my thesis for the Multimedia degree of the Open University of Catalunya, I wish to note

all the changes, meetings, problems, work ethics, technical requirements and any necessary

elements we might find along the path towards the creation of an online shop which, having

been established nine years ago, is now a tool that allows it to sell its merchandise all over

the world: Corbeto's Boots.

Keywords: Final paper, ecommerce, business, small companys, web, online shop
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1. Introducció

Corbeto’s Boots és un comerç familiar  que disposa d’una botiga física a La Rambla de

Barcelona. El negoci, que va néixer al 1948, està especialitzat en la venda de botes, roba i

complements country. 

El present projecte recull en detall totes les experiències i coneixements adquirits durant nou

anys de desenvolupament de la botiga online de Corbeto’s Boots.

Aquest projecte segueix una estructura que facilita la comprensió de tots els aspectes que

formen part  de la creació d’una botiga online.  Punts com la programació,  el  disseny,  el

màrqueting  online,  els  requeriments  tècnics  i,  per  últim,  el  punt  que  considero  més

important: detallar les decisions que es van prendre en cadascun dels reptes que sorgien.

Una botiga online que es va desenvolupar totalment a mida, tant el Front-End1 com el Back-

End2.  Seguint  el  model  de  negoci  del  client,  i  degut  a  la  peculiaritat  del  seu producte,

demanava que tant a l’hora de vendre, com la de gestió interna de comandes i productes,

s’adaptés a com ho feien des de 1948. Això si, aprofitant els avantatges que proporcionen

les noves tecnologies.

1 Front-End: Capa de presentació que veu l’usuari

2 Back-End: Capa de presentació que només veu l’administrador de l’aplicació
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1.1 Propòsit

El propòsit és la creació d’un Informe com a Trefall de Fi de Grau, per a poder mostrar la

meva experiència en el desenvolupament i posterior seguiment durant nou anys d’un

projecte de desenvolupament a mida de botiga online.

Dubtes  com  decidir  el  proveïdor  d’allotjament  web,  quin  framework3 PHP  utilitzar  pel

desenvolupament, estructurar el disseny base de dades, com dissenyar i adaptar la imatge

del negoci a la web, com afrontar el màrqueting, quina forma de treball escollir, quins han

estat els errors comesos en el desenvolupament, com afrontar els atacs als servidors, com

adaptar la botiga a dispositius mòbils, com afrontar la lluita constant amb la competència,

com adaptar la web als nous algoritmes de Google... i un llarg etcètera que han permès

adaptar un model de negoci de caire familiar, a al venda online que permet fer arribar els

seus productes a tot el món.

1.2 Competències

Una botiga online desenvolupada a mida, treballa la majoria de competències proposades al

pla docent del Grau Multimèdia. Assignatures com Llenguatges i Estàndards web, Gestió de

projectes, Aplicacions Rich Media, Sistema Gestió de continguts... La majoria, per no dir

totes les assignatures del Grau Multimèdia, proporcionen coneixements per poder portar a

terme un projecte d’aquest abast.

Algunes de les competències més destacades del Grau Multimèdia que m’han facilitat les

tasques d’aquest projecte són:

Competències transversals4

 Capacitat de comunicació escrita en l’àmbit acadèmic i professional.

 Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional.

 Capacitat de treball en equip.

 Capacitat  per  a adaptar-se a les tecnologies i  als  futurs entorns,  actualitzant  les

competències professionals.

 Capacitat per a innovar i generar noves idees.

Competències genèriques5

 Capacitat per a planificar i gestionar projectes en l’entorn de les TIC.

3 FrameWork: Estructura de programació composta per llibreries, mòduls i una estructura de treball 

que permet el desenvolupament més ordenat de software.

4 Competències extretes del pla docent de Grau Multimèdia de la UOC

5 Competències extretes del pla docent de Grau Multimèdia de la UOC
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 Capacitat per a avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes

tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

 Capacitat per a exercir l’activitat professional d’acord amb el codi ètic i els aspectes

legals en l’entorn de les TIC.

 Capacitat d’analitzar un problema en el nivell d’abstracció adequat a cada situació i

aplicar les habilitats i coneixements adquirits per a abordar-lo i resoldre’l.

 Capacitat per a crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d’un producte o una

aplicació multimèdia fent servir procediments creatius, fonaments bàsics del disseny

i un llenguatge formal.

 Capacitat per a conceptualitzar,  dissenyar i  avaluar les interfícies i  els esquemes

d’interacció de les aplicacions i els dispositius d’accés a la informació digital.

 Capacitat per a crear, modelar i animar imatge sintètica 2D i 3D.

 Capacitat de capturar, emmagatzemar i modificar informació d’imatge i vídeo digitals

aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual.

 Capacitat per a utilitzar de manera apropiada els llenguatges de programació i les

eines de desenvolupament per a l’anàlisi, el disseny i la implementació d’aplicacions.

 Capacitat d’organitzar i gestionar la informació fent servir tecnologies de bases de

dades, llenguatges i models estàndards.

 Capacitat per a integrar i  gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals

d’acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.

 Capacitat  per  a  implementar,  posar  en  marxa  i  mantenir  programari  i  maquinari

multimèdia.

 Capacitat  per a distribuir  continguts multimèdia de manera eficient  mitjançant  les

diferents plataformes disponibles (web, mòbil, televisió digital, etc.)

 Capacitat  per  a  atendre  adequadament  consultes  sobre  projectes,  tecnologies  i

mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa l’entorn d’aplicació, els

recursos i les alternatives tecnològiques disponibles.
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1.3 Rellevància

Es donarà resposta a diferents dubtes que tenim a l’hora de començar,  desenvolupar o

mantenir un projecte en forma d’exemples i decisions que es van prendre, en forma d’un

informe detallat. 

La rellevància d’aquest informe final serà la que es doni a l’experiència exposada en aquest,

en forma de reptes i respostes. S’exposa les solució escollides als reptes del projecte i el

resultat d’aquestes decisions. A continuació es detalla un petit exemple:

Una vegada es tenia clar què volia el client, s’havia d’escollir sobre quina plataforma s’havia

de posar en marxa. Botiga feta a mida o, pel contrari, ús de solucions com oscommerce6 (en

aquella època)  o Prestashop7?

Corbeto’s  Boots  va  escollir  desenvolupar-la  a  mida  per  poder  adaptar  les  necessitats  i

imatge de la web totalment a les seves exigències, sense limitacions.

6 OsCommerce: solució ecommerce que ha sigut desplaçada per Prestashop i Magento.

7 Prestashop: solució ecommerce que actualment està molt estesa a Internet.
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Les conclusions a les que s’ha arribat són:

En primer lloc, per poder modificar la web es necessita un programador avançat. 

En segon lloc, la majoria de serveis externs tenen solucions d’adaptació a motors de comerç

electrònic com Prestashop o Magento, i això fa que si es vol adaptar aquest servei a la web,

s’ha de programar des de zero. Un exemple clar seria MailChimp, servei de newsletter, que

disposa de mòduls ja preparats per Prestashop, Magento o OpenCart.

En tercer lloc, la majoria d’atacs informàtics a servidors es fan aprofitant forats de seguretat

per falta d’actualització de solucions de software que utilitza la majoria de webs: wordpress,

Joomla, Prestashop, Magento...

En quart lloc, el desenvolupador haurà d’actualitzar els frameworks, tant PHP com CSS, per

poder aprofitar al màxim les novetats que aquests ofereixen. Actualitzant-los, es pot estar

segur que la web estarà aprofitant les últimes novetats en interfície, optimitzacions...

Per últim, el límit d’adaptació de necessitats a la web vindrà donada pel coneixement del

desenvolupador i no per qüestions de la inexistència de plugins, mòduls o semblants.
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2. Descripció

La creació d’un Informe on es detallin els passos i decisions que es van prendre per poder

desenvolupar la botiga online de l’empresa familiar Corbeto’s Boots dedicada a la venda de

botes, roba i complements country.

Des de la primera reunió mantinguda amb el client, fins al dia d’avui on la botiga s’ha anat

adaptant a les novetats i es treballa dia a dia en la optimització del posicionament de les

categories i productes que es venen.

Passat nou anys, és hora de fer balanç llistant els reptes que es van presentar, les decisions

que es van prendre, com es van portar a terme aquestes decisions i si van acabar sent un

error o van aportar una millora a la botiga.

Si bé l’informe entrarà en detall  en molts punts, també s’intentarà exposar des del punt

concret del client Corbeto’s Boots, exposant quin mètode de treball s’ha escollit  i  quines

decisions s’han adoptat en cadascun dels passos, tant tècnics com de model de negoci:

 Quin proveïdor d’allotjament s’ha escollit?

 Servidor dedicat, compartit o virtual?

 Cada quan canviem el servidor? i què comporta.

 Botiga feta a mida o s’utilitza solucions com Prestashop o Magento?

 Adaptar una plantilla web comprada, o disseny propi?

 Com tractar els requeriments legals de la botiga?

 Utilitzem serveis externs com xats, xarxes socials...

 Altres.

Com es pot apreciar, són infinits els reptes i preguntes que sorgeixen durant el projecte, i no

hi ha una sola possibilitat de resposta. Segons les necessitats del client, s’anirà responent.

Si es fa un bon estudi i es treballa amb una bona base, la resposta té més probabilitat de

ser la correcta i per tant, que el repte es converteixi en una millora al projecte. 

S’esposarà els reptes i respostes a les que la botiga online de Corbeto’s Boots es va haver

d’afrontar durant tot aquest període de temps. 

Una part més comercial on s’utilitzarà un llenguatge més col·loquial, i un apartat més tècnic

on s’utilitzarà un llenguatge més acadèmic.
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3. Objectius

A  continuació  s’especifiquen  els  objectius,  principals  i  secundaris  segons  la  seva

importància o rellevància, en la realització d’aquest informe.

3.1 Principals

Objectius més destacats de l’Informe ordenats per grau de rellevància:

 Mostrar  els  dubtes  que  poden  sortir  en  el  desenvolupament  d’una  botiga  online

desenvolupada a mida.

 Mostrar les solucions aplicades als reptes que s’ha afrontat.

 Detallar errors comesos durant el desenvolupament.

 Mostrar en detall les relacions amb altres professionals.

o Dissenyadors, SEO’s8 i Altres serveis (Passarel·la de pagament, xat, visor 3D

de productes...).

 Quins passos s’han seguit per l’adaptació constant a les noves tecnologies.

 Quins dubtes i quines inquietuds té el client.

3.2 Secundaris 

Objectius addicionals que enriqueixen l’Informe i que poden patir variacions.

 Detallar les decisions tècniques escollides.

o Desenvolupament del projecte: Framework PHP, Base de dades i JavaScript.

o Selecció de proveïdor9 i de servidor.

o Seguretat al servidor (servei extern, permisos i programació).

o Adaptació de la web a dispositius mòbils.

 Enumerar els serveis externs contractats i quina repercussió han tingut a la botiga.

 Quin és el paper i quines eines dona Google per desenvolupar el projecte.

 Quins mitjans utilitzar per la comunicació amb el client.

 Adaptar model de negoci a la web

o Adaptar la imatge del negoci a la web.

o Funcionalitat i navegabilitat del web

o El cercador intern

o Els idiomes

o La cistella

8 SEO: Search Engine Optimization (Optimització en motors de cerca)

9 Preoveïdor: Empresa dedicada a proporcionar allotjament, dominis, emails...
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3.3 Conclusió

Encara  que  tots  els  objectius  estan  entrellaçats  entre  ells,  es  prioritzarà  la  presa  de

decisions davant els dubtes/reptes que sorgeixen, així com les solucions escollides.

Com a secundaris, es posen els objectius més tècnics i que durant el pas del temps han

anat variant, i que de ben segur s’hauran d’anar adaptant.
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4. Escenari

El projecte comença fa nou anys, i l’escenari a Internet dista molt a l’actual. A Espanya,

encara es debatia  si  comprar per Internet  era o no segur.  Encara que ja  es disposava

d’Internet, moltes llars encara no ho veien imprescindible. És més, la majoria d’usuaris no

sabien que era un certificat de seguretat o que es podia pagar per passarel·la bancària de

forma segura.

Encara  així,  molts  comerciants  estaven  preocupats.  A  la  resta  d’Europa  I  EEUU  es

començava a vendre per Internet i això era l’inici d’un problema: la competència es movia.

Si es té un producte internacional, l’empresari s’ha de moure.

A Barcelona un jove empresari, Jordi Corbeto, prenia el relleu familiar i es feia càrrec del

negoci.  Amb  una  visió  més  que  privilegiada  de  futur,  que  venia  donada  pels  estudis

universitaris que ha adquirit, decideix donar un pas endavant i pujar un nivell al seu negoci.

Una època on vendre per Internet tenia una dificultat considerable, Jordi Corbeto pren una

decisió que a dia d’avui li permet vendre els seus productes arreu del món. Eren molts els

dubtes i inquietuds però, la determinació, el tenir clar què volia i els seus coneixements han

portat a que el seu negoci pugi un esglaó i passi a ser competència directa d’empreses

importants del sector arreu del món.
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5. Continguts

El projecte està dividit en 4 apartats destacats que es detallen a continuació:

5.1 Els actors del projecte Corbeto’s Boots

Detall dels actors que porten a terme el projecte:

5.1.1 El client

Nou empresari d’un comerç situat a Barcelona que es dedica a la venda d’un producte molt

concret:  botes,  roba i  complements  country.  En aquest  apartat  es detalla  quines eren i

quines són les seves inquietuds, dubtes i la dificultat d’implantar el model de negoci a la

nova botiga online.

5.1.2 Dissenyadors

Són tres els dissenyadors que han participat en el project i amb els que he treballat en el

mateix nombre de redisseny per adaptar-nos a les novetats en estils actuals. Cadascú d’ells

amb una experiència determinada i formes de treballar diferents. L’última, una dissenyadora

amb àmplia experiència en el sector ecommerce10 i contractada per Internet.

5.1.3 El programador

Toni Rodríguez, un servidor. Provinent de l’Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió que no

va poder finalitzar per problemes familiars greus.

Amb coneixements de programació, administració de servidors i posicionament a cercadors

web, necessitava un projecte ambiciós que em permetés créixer i estar al dia.

Un desenvolupador que poc a poc es va anar convertint també en assessor tècninc, amic

del client i un dels pares del projecte.

5.1.4 Serveis externs

Al llarg del projecte s’ha hagut de contactar amb molts professionals que han hagut  de

guiar-me en la instal·lació de les seves solucions:

 Passarel·la de pagament (BBVA departament informàtica)

 Xat online ( Zendesk, departament de suport)

 Confianza online11 (Comercial per saber quins requeriments tècnics havíem de tenir)

10 Ecommerce: Comerç electrònic
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 Proveïdors  serveis  Internet  (Nominalia,  servei  informàtic,  contractació  i  servei  de

servidors)

 SiteLock12 (Seguretat web, Servei informàtic)

5.2 Aspectes i decisions tècniques

5.2.1 Eines utilitzades

Detall de totes les eines que he utilitzat, i quines utilitzo actualment en el projecte. 

 Maquinari desenvolupament

 Eines d’edició (PHP, SQL, Javascript I CSS)

 Eines d’edició gràfica

 Eines servidor (Plesk, Cpanel, Putty...)

5.2.2 El Front-End

Apartat on es detalla l’estructura, navegació i continguts del web endinsant-se en punts molt

més tècnics. Internet evoluciona i la web necessita adaptar-se constantment.

Com s’ha tractat punts importants com el disseny mòbil, la botiga en dos idiomes, valoració

dels productes, aplicació de codis de promoció, col·locació dels banners de promoció...

Per  altra  banda,  com s’ha tractat  els  serveis  externs  que s’han hagut  d’incorporat  com

passarel·les de pagament programades a mida, passarel·la PayPal programada a mida, Xat

online, visor 3D de projectes, entre d’altres. 

5.2.3 El Back-End

Tota botiga online disposa del seu panell d’administració on poder gestionar el catàleg de

productes, les comandes, crear banners, administrar usuaris... Això si, amb l’obligatorietat

d’adaptar-ho a la forma de treballar que tenen a la botiga física.

Es va optar per un framework CSS13, Dojo Toolkit, que fa un temps va patir d’un període de

discontinuïtat  per  falta  d’actualitzacions.  Per  sort,  ha  sigut  novament  represa  i  torna  a

proporcionar suport i nova comunitat.

11 Confianza Online: Empresa que proporciona segells de confiança que es poden posar a les 

botigues online per informar que la web és segura.

12 SiteLock: Servei de seguretat online proporcionat per una empresa.

13 FrameWork CSS: estructura de fulls d’estils que facilita el desenvolupament web
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5.3 Aspectes i decisions del desenvolupament

És el  punt  que  es  tractarà  amb més detall.  Són els  punts  que finalment  faran que un

projecte tingui o no èxit. Si es respon bé a les preguntes que sorgeixen en els diferents

reptes,  la  probabilitat  d’èxit  augmenta.  A  continuació  es  detallen  algunes  d’aquestes

preguntes segons si estan dirigides al client o al desenvolupador:

Al client

 Disposa de temps per administrar la web? 

 Disposa de prou coneixement per poder-la administrar?

 Disposa de logística suficient per poder respondre a la possible demanda?

 Realment per a què vol la web?

 Saps que posar en marxa una botiga online, és obrir un altre negoci? Li torno a

preguntar: tindrà temps?

 ...

Tècniques

 Fe servir CMS14 com Magento, Prestashop o fer la botiga a mida?

 Quin proveïdor de serveis d’Internet contractar?

 Escollir  servidor  dedicat,  compartit  o  un  VDS15?  Quines  són  els  avantatges  de

cadascun d’ells.

 En termes de disseny, es parteix d’una plantilla o es comença un disseny propi.

 Quan apliquem els canvis  de codi o disseny a la botiga? Afecta al posicionament?

 Serveis com la valoració del producte, la fem externa o pròpia?

 Hem d’adaptar la web als dispositius mòbils.  Fem la web responsive16,  una vista

concreta per a cada dispositiu o es desenvolupa una Aplicació mòbil?

 Quin software d’estadístiques web es fa servir? Google Analytics17?

 Fins on s’ha de deixar al client que entri a la nostra feina? Els professionals som

nosaltres.

 Quin nivell de seguretat es dona a la web? Programació, servidor i servei extern.

 Es contracta professionals de posicionament o màrqueting, o ho fem nosaltres?

 Es disposa un pla d’acció per si ataquen el servidor?

 ...

14 CMS: Content Management System (Sistema de gestió de continguts)

15 VDS: Servidor virtual web. 

16 Responsive: Tècnica de disseny que adapta la pàgina web a diferents dispositius mòbils.

17 Google Analitycs: Servei d’estadístiques web i apps de Google
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Hi ha un llarg llistat de preguntes, resultat de nou anys de projecte, que es respondran a

l’informe.

5.4 En l’actualitat

A dia d’avui, s’està estabilitzant el que ha sigut els últims canvis que s’han aplicat:

 S’ha canviat recentment el disseny i estem en ple procés de remodelació de l’apartat

SEO18.  S’ha  hagut  de  canviar  els  enllaços  amigables,  continguts  i  treballar  les

exigències del nou algoritme de cerca de Google.

 Aprofitant el nou redisseny s’ha modificat el procés de cistella per a eliminar passos.

El que abans es feia en sis passos aproximadament, ara es fan en tres.

 Es tracta molt millor el canvi d’idioma. Abans si es canviava d’idioma s’anava a la

pàgina principal, i actualment es queda a la pàgina sense anar a la pàgina principal.

 PayPal ha fet arribar nous requeriments en el procés de la passarel·la de pagament.

 Les talles. Punt molt important en una botiga de botes. Es treballarà mostrar d’una

manera molt més clara les talles segons el producte escollit.

 TPV Direct. Una manera en el que el client pot pagar directament des de la web.

Sense necessitat de carro de la compra.

 Exportació de comandes en format Excel des de la part administrativa de l’aplicació.

 ...

En definitiva s’han fet canvis recents que es detallaran a l’Informe perquè suposen un nivell

més per a l’aplicació en el que correspon al posicionament.

18 SEO: Search Engine Optimizatrion. Optimització posicionament als cercadors.
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5.5 Projectes de futur

Per una banda, el client no para de demanar millores i per l’altra banda, els nous serveis a

instal·lar exigeixen modificacions al  codi.  Entre les millores i  nous serveis que es tenen

previst instal·lar estan:

 Es canviarà el cercador intern per una solució externa anomenada doFinder19 que

millora notablement la cerca, afegint opcions noves.

 Sistemes d’enviament de correus electrònics al client des del panell  administratiu

més  potent.  En  el  moment  que  es  canvia  l’estat  de  comandes,  s’avisa

automàticament amb un correu electrònic ja definit.

 Adaptació de la web a Google Shopping20.

 Millora en les xarxes socials: 

◦ Quan un usuari  vulgui compartir  un producte de la botiga,  que sigui  amb els

textos que se li recomanin.

◦ Optimitzar la imatge que surt a les xarxes quan es comparteix un producte.

 Valorar el desenvolupament d’una versió d’aplicació mòbil per a la botiga.

 Millora i actualització de Servidor

◦ Canvi de maquinari més actualitzat

◦ Canvi sistema operatiu a CentOs

◦ Creació calendari d’actualitzacions de software.

19 DoFinder: servei que instal·la un cercador intel·ligent dintre d’una botiga online

20 Google Shopping: Servei de Google que permet vendre a través del seu cercador
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6. Metodologia

La metodologia és clara, es tractarà punt per punt, en forma de relat, totes les experiències

en el desenvolupament del projecte Corbeto’s Boots.

Si bé, les parts més tècniques aniran recolzades amb codi i captures d’imatge, la resta de

punts serà un relat detallat del contingut en qüestió.

Aquest informe vol donar a conèixer l’experiència d’un projecte concret, per tant es centrarà

en les tasques fetes i si es considera un encert o un error la seva realització. Molts dels que

llegeixin  aquestes  línies  estaran o  no d’acord,  però  la  finalitzat  d’aquest  informe no  es

mostrar com s’ha de fer un projecte web, sino relatar una experiència.

En forma de relat  per punts,  es detallarà l’evolució de nou anys en la  realització d’una

pàgina web realitzada a mida.
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7. Arquitectura de l’aplicació

Informació detallada sobre l'arquitectura del projecte de botiga online Corbeto’s Boots. 

7.1 Front-End

Framework PHP

El FrameWork PHP utilitzat  al  Front-End és  CodeIgniter.  Un FrameWork que va per la

versió 3.1.3 i que constantment està creixent i millorant. La seva estructura és:

Estructura de directoris de CodeIgniter

/application

/config Fitxers de configuració

/controllers El fitxers controladors (MVC)

/core El core de CodeIgniter

/errors Fitxers amb els errors 404, 440...

/helpers Llibreries que faciliten tasques comuns

/hooks Llibreries que modifiquen el core de CodeIgniter.

/language Les traduccions neccessàries

/es Carpeta de l’espanyol

/en Carpeta de l’anglès

/libraries Llibreries creades pel desenvolupador

/logs Emmagatzema els logs de navegació

/models El fitxers models (MVC)

/third_party Llibreries de tercers

/views Les vistes (MVC)

/web Les vistes que es mostra a web

/mobile Les vistes que es mostra al mòbil

/css Fulles d’estil

/img Les imatges

/js Els fitxers JavScript

/system El  fitxers  necessaris  pel  funcionament  de

CodeIgniter 

/user_guide La  guia  de  CodeIgniter.  Jo,  personalment,

l’esborro en producció.

Tabla 1: Estructura de directoris de CodeIgniter
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El FrameWork CSS

El FrameWork CSS utilitzat al Front-End és Foundation. Actualment van per la versió 6.3.0

i tracta la major part de necessitats de funcionalitats d’un web. La seva estructura és:

Estructura de directoris de Foundation

/js

/vendor

/foundation.js La llibreria JavaScript

/foundation.min.js La llibreria comprimida

/jquery.js Llibreria jQuery

/what-input.js Llibreria Whats-input

/app.js Fitxer que pots afegir el teu codi

/css /app.css Fitxer que pots afegir els teus estils

/foundation.css Full estils de Foundation

/foundation.min.css El full d’estils comprimit

Tabla 2: Estructura de directoris de Foundation
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7.2 Back-End

Com a FrameWork Php s’utilitza també CodeIgniter.

Com a FrameWork CSS s’utilitza Dojo Toolkit. Un Framwork que es divideix en diferents

paquets que tots junts li donen el nom.

Els quatre paquets són:

 Dojo, que seria el core
 Dijit, un conjunt de widgets i funciones que permeten l’ús de temes.
 Dojox, mòduls i paquets que afegeixen noves funcionalitats als dos anteriors
 Util, altres eines per poder facilitar la creació de codi (test, documentació de codi...).

Estructura de directoris de Dojo Toolikt

/dijit Quantiat de carpetes i fitxers javascript de Dijit

/dojo Quantiat de carpetes i fitxers javascript de Dojo

/dojox Quantiat de carpetes i fitxers javascript de Dojox

/themes Carpeta amb els temes

/flat Tema per defecte

Tabla 3: Estructura de directoris de Dojo Toolkit

7.3 Base de dades

El motor de base de dades utilitzat és MySQL. S’han fet dos canvis de servidors i en tots

dos hem millorat la versió del motor.

Quan es contracta els servidors dedicats, ja deixen escollit quin sistema operatiu necessites

i  la  possibilitat  d’instal·lar  eines  d’administració.  Tanmateix,  instal·len  el  servidor  web

Apache21 amb tots els mòduls per defecte i el motor de base de dades MySql. Eines com

phpMyAdmin22 o la possibilitat de crear scripts que executen dimonis per poder fer còpies de

seguretat o neteja,  donen un plus a aquest motor.

Fa nou anys coneixia MySql23 i PostGreSQL24. Dels dos motors es va decidir utilitzar MySql

per la comoditat i pel superior coneixement en la seva administració.

21 Apache: Servidor web

22 PhpMyAdmin: administrador de base de dades desenvolupat amb PHP

23 MySQL: Motor de base de dades

24 PostGreSQL: Motor de base de dades
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7.4 Servidor

La botiga online treballa sobre un servidor dedicat contractat al proveïdor Nominalia amb les

següents característiques:

SERVER DELL DUAL 3220

CPU i3-3220

Memòria 8 GB 1333 MHZ

Disc 1 TB

Sistema Operatiu Ubuntu 12.04.5 LTS 25

Raid 1

Penell de gestió Plesk

Ample de banda 100MBbit/s

Tràfic Ilimitat

Adreces IPv4 2

Adreces IPv6 2

Tabla 4: Característiques Server Dell Dual 3220

Encara que en un futur immediat està previst actualitzar el sistema operatiu a Ubuntu Server

17.04, estem decidint quan es fa. Hi ha dues opcions:

 En un època de poca activitat, com pot ser Agost o,

 Quan caduqui la renovació del servidor

En el primer cas, s’ha d’actualitzar el sistema operatiu amb el risc que això comporta. El

més probable és que es faria un update, i no un upgrade de l’Ubuntu Server. Al ser una

versió LTS encara disposa d’un parell d’anys de manteniment de seguretat.

En el segon dels casos, coincideix amb la renovació que es fa cada dos anys. S’adquireix

un nou servidor, s’implanta la botiga a la matinada i es fa canvi de DNS per a que apunti al

nou servidor. Després es torna a instal·lar el certificat de seguretat i es fan les proves.

25 Ubuntu Server Trusty http://releases.ubuntu.com/trusty/
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8. Plataforma de desenvolupament

Informació detallada sobre els recursos tecnològics que s’han utilitzat per realitzar i mantenir

el projecte:

8.1 Software

Sistema operatiu

El sistema operatiu en el PC on es desenvolupa el projecte és Debian, un sistema operatiu

GNU/Linux amb administrador de finestres KDE26. Proporciona un sistema operatiu robust i

amb totes les eines necessàries pel desenvolupament. 

Netbeans

Com  a  editor  del  projecte  s’ha  escollit  Netbeans,  molt  eficient  en  els  projectes

desenvolupats  en  codi  PHP27,  CSS28 i  Javascript29.  Disposa  d’un  d’administració  de

projectes, fitxers i documentació molt eficient. Un editor multiplataforma que permet exportar

els projectes d’un sistema operatiu a una altre.

XAMPP

Per posar en marxa un servidor web Linux en local, es va optar per XAMPP. Una solució

fàcil d’instal·lar i de fàcil posada en marxa. Proporciona els servidor Apache30, el motor de

base de dades MySql i l’interpret PHP per poder-lo utilitzar en un PC local.

GIMP

Editor d’imatge i considerat com l’alternativa Linux31 a Photoshop32.

FileZilla

Client FTP33 que em permet accedir al servidor on s’allotja la botiga online

Putty

Client SSH34 que hem permet connectar amb el servidor via consola.

ZIP/RAR/7Z

Per fer les còpies de seguretat.

26 KDE: entorn d’escriptori utilitzat a Linux, Mac OSX i Windows.

27 PHP: Llenguatge .de programació molt utilitzat a servidors web

28 CSS: Full d’estils en cascada. Estils que s’apliquen als elements d’una web.

29 JavaScript: Llenguatge de programació utilitzat en el desenvolupament de webs i aplicacions 

mòbils.

30 Apache: Servidor web.

31 Linux: Sistema Operatiu.

32 Photoshop: Editor professional d’imatges.

33 FTP: File Transfer Protocol: Transferència de fitxers a un servidor.

34 SSH: Secure Shell. Intèrpret d’ordres segur. Connexió amb servidors per consola.

Pàg. 28 de 90



Comerç electrònic. El Pla B es converteix en el pla principal – TFG

8.2 Hardware

Ordinador

El projecte s’ha desenvolupat en un PC35 amb una vida de 4 anys amb característiques molt

bàsiques:  I-3  amb  8GB  de  RAM  i  disc  dur  d’1  TB.  L’anterior  PC  sobre  el  que  es

desenvolupava el projecte disposa d’un processador Celeron amb 4G de RAM i 500GB de

disc dur.

Disc dur extern

Disc dur de marca WD d’1TB on s’emmagatzema totes les còpies de seguretat, tant del

servidor en producció com del codi en desenvolupament.

8.3 Altres

Google Drive

La majoria documentació es fa servir la plataforma de Google per poder-la compartir amb el

client.

Skype

Les  comunicacions  amb  el  client  s’han  fet  sempre  amb  Skype.  L’estalvi  de  temps,

desplaçament i poder-ho fer quan es necessita, han fet d’Skype una bona eina.

HangOut (Ara Google Meet)

Quan no funciona Skype per saturació, s’utilitza aquest servei de comunicació.

8.4 API’s

Google Analytics 36

Gestor d’estadístiques web que proporciona Google de forma gratuïta.

Google Page Speed 37

Servei de Google que permet mesurar la velocitat dels diferents apartats del web.

Passarel·la RedSys 38

Llibreria i mètode de comunicació pel desenvolupament d’una passarel·la de pagament a

mida en la xarxa Servired.

35 PC: Personal Computer. Ordinador personal.

36 Google Analytics: https://www.google.com/analytics/

37 Page Speed Google: https://developers.google.com/speed/pagespeed/

38 RedSys: http://www.redsys.es/
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Passarel·la PayPal 39

Llibreria i mètode de comunicació pel desenvolupament d’una passarel·la de pagament a

mida en la xarxa Paypal.

Image Rotator

Servei proporcionat per una tercera empresa que permet mostrar productes en 3D.

9. Planificació

Al no tractar-se de la creació del projecte, si no de la creació d’un informe que detalla com

s’ha desenvolupat i mantingut un projecte, la planificació de treball seguirà els següents

punts a tractar:

TASCA DURADA INICI FINAL

Primera entrega

Recollir informació inicial necessària 4 08/03/2017 11/03/2017

Preparació format document final 2 12/03/2017 13/03/2017

Actors que intervenen al projecte 3 14/03/2017 16/03/2017

Aspectes i decisions tècniques 7 17/03/2017 23/03/2017

Aspectes i decisions desenvolupament 7 24/03/2017 30/03/2017

On està el projecte actualment 3 31/03/2017 02/04/2017

Correccions i millora de contingut 3 03/04/2017 05/04/2017

29

Segona entrega

Correccions i millores de punts anteriors 8 06/04/2017 13/04/2017

Cercar informació per a millores del projecte 8 14/04/2017 21/04/2017

Detallar el punt 5, Mirem el futur 13 22/04/2017 04/05/2017

Correccions i millora de contingut 3 05/05/2017 07/05/2017

32

Tabla 5: Planificació projecte

39 PayPal: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home
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10. Pressupost

Durant aquests anys, hem utilitzat dos tipus de pressupost:

Pressupost inicial

Abans d’iniciar el projecte, vam estar parlant de com havia de ser la botiga. Recordo haver

fet un pressupost contant les hores aproximades que trigaria a fer el projecte. Lògicament,

hem vaig quedar curt. Inverteixes moltes més hores de les que inicialment penses. En el

pressupost entrava:

Serveis tècnics

 Domini

 Servidor dedicat

 Certificat de seguretat

 Pack d’emails amb antivirus i antispam

Desenvolupament

 Hores invertides en el desenvolupament.

El disseny i el posicionament ho van fer altres empreses. A partir d’aquí, quan es va fer

l’entrega del projecte, es va arribar a l’acord de que el pagament del manteniment es fes de

les dues maneres següents:

Per ampliacions grans

Si s’han de realitzar canvis molt importants a la web, fem una reunió inicial per concretar

què  s’ha  de  fer  i  crear  el  brífing.  Una  vegada  es  té  clar  què  vol  el  client,  amb  les

puntualitzacions tècniques que li marquem, es calculen les hores, i es marca un preu per

hora. A partir d’aquí tenim el pressupost.

Abonament d’hores

Amb aquest  client,  vaig  voler  fugir  del  manteniment  mensual.  Vam  negociar  uns  pacs

d’abonaments d’hores que serveixen per realitzar les petites ampliacions de la web. Així

doncs, el client adquireix un pac d’hores i cada vegada que fem una feina, se li resta les

hores invertides.

D’aquesta manera s’estalvia els típics problemes d’anar cobrant sense fer feina, i passat un

temps, el client vol marxar amb la sensació d’haver sigut estafat.
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11. Anàlisi de mercat

En  les  reunions  que  vam tenir  abans  de  començar  el  projecte,  el  client  tenia  clar  els

objectius:

 Fer marca.

 Estar a Internet.

 Vendre.

Per  cobrir  aquests objectius,  es va decidir  guiar-nos de botigues punteres en el  sector.

Aquest punt és vàlid tant al disseny com al desenvolupament. En disseny et dona moltes

idees de què i com mostrar-ho, i en termes de desenvolupament pots veure com tracten

altres webs el tema de la navegació, estructura, velocitats, optimitzacions...

Encara que inicialment vam estudiar altres webs, el client es volia distanciar de la majoria.

En definitiva agafar una base pròpia, i  si es veia a altres webs idees que es poquessin

implementar, es feia. Finalment, no vam agafar gaire de la resta de webs.
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Divisió en zones del mercat

Estats Units

És on estan les botigues punteres. Com és lògic, són la referència en el sector de roba

country. Algunes de les botigues més importants són:

Bootbarn

http://www.bootbarn.com

Una botiga  que  es  va agafar  com a  referència  dels  productes  a  mostrar  més que  pel

disseny. No s’ajustava en absolut a les idees plantejades en estructura o disseny. Però pot

donar  petites  idees  en  termes  de  dades  que  es  mostren  ,  col·locació  dels  productes,

rellevància dels productes...
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Cabela’s

http://www.cabelas.com

Amb un disseny molt més acorde amb el que es buscava, Cabela’s és una pàgina web molt

ben estructurada i pensada. Es veu clarament que hi ha un equip gran al darrere. A l’igual

que moltes de les webs que tenim com a referència, al ser d’EEUU, s’han d’agafar com a

punt de partida. Marquen tendència i tenen molt actualitzada la web a tots els moviments

que els clients demanen.
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Sheplers

http://www.sheplers.com

Una de les webs més importants del sector, aposta per la velocitat de càrrega de la pàgina

principal i pels enllaços que puntuen les paraules clau. És una aposta diferent a la resta de

pàgines.  Es  va avaluar  com una  aposta  molt  arriscada  i  que  no s’ajusta  al  que  es  va

interpretar com a punt indispensable: donar protagonisme al producte, i més concretament,

a la imatge del producte.
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Bootcity

http://www.bootcity.com

La que, en termes d’imatge de producte s’apropava al nostre objectiu. Fotos de productes

molt ben cuidats i molt estudiat. Una pàgina web que dona moltes idees a l’hora de fer les

fotografies.
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Europa / Espanya

Botas Valverde del camino

http://www.botosvalverde.es

Pàgina d’un dels proveïdors de Corbeto’s Boots. Si s’ha de vendre productes d’un proveïdor,

què millor que guiar-te de la seva web per saber com mostrar el producte i com vendre’l.

Ningú com el propi proveïdor sap com és el producte.
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Tienda botas

https://www.tienda-botas.es

El domini tineda-botas està més que pensat, però perd identitat. El disseny és molt proper a

la resta de botigues que hi ha a Internet, cosa que no atrau quan busques diferenciar-te de

la resta, però el filtratge i les categories estan molt ben pensades i treballades.
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Conclusions competència

És obligatori l’estudi inicial de la competència. S’ha de saber com venen el producte, quins

productes tenen, com els mostren, quins serveis proporcionen al client...  i a partir d’aquí

estructurar la web per, d’una manera molt personal, oferir el mateix servei i treballar per

millorar-lo.

Sempre hi ha botigues que va davant en quant a temes tècnics o idees. S’ha de detectar

quines són aquestes empreses i seguir-les. Està clar que moltes d’elles inverteixen gran

quantitats de diners en les seves botigues i  és molt  difícil  estar  a l’altura,  però Internet

permet apropar-s’hi.

I on està la guerra amb la competència? En tres fronts:

Posicionament

Les paraules clau i el posicionament. És una constant estudiar quines paraules clau utilitza

la competència o veure com la competència copia les que s’han utilitzat.

La guerra és constant i sense límit. Les tendències de cerca dels usuaris varia segons els

anys i les temporades, i la competència es mou.

Disseny i idees

Si bé qui pega primer disposa de molta avantatge, quan una web innova, és usual que la

resta si es considera que és una millora atractiva, es mogui.

Un exemple clar seria el mostrar els productes en 3D. Són poques les que ho tenen, però

poc a poc s’implantarà, ja sigui en forma de fotos que simulen el gir de productes, o noves

tecnologies que et permetin veure el producte com si fos real.

Quantitats invertides

Qui més inverteix,  i  si  ho fa bé,  es converteix  en innovador  i  normalment  s’emporta  la

majoria de bons posicionaments al cercador. Una bona inversió, vol dir un equip molt més

gran:  dissenyadors,  SEOS, desenvolupadors...  i  això es tradueix en webs punteres i  de

referència. Contra molta inversió només hi ha imaginació i treball.
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El mercat

El mercat és un clar marcador de com va la botiga online. El principal mercat del nostre

client és l’espanyol. Corbeto’s Boots es proveeix als EEUU d’alguns dels seus productes,

com altres botigues europees. Aquí es planteja un problema:

El poder adquisitiu i els preus dels productes a la resta d’Europa, no és el d’Espanya. Totes

les empreses europees adquireixen els productes a EEUU i a l’arribar aquí cadascú posa el

preu del seu país. A Espanya els preus que s’han de posar han d’estar al nivell del que es

pot adquirir aquí, o dit d’una altra manera, amb preus molt més baixos que a la resta de

països. Si a més, ho poses a la venda a Internet i tothom a Europa els pot adquirir...  el

resultat és la trucada dels proveïdors americans trucant i  dient que la resta de botigues

europees es queixen dels preus que poses online.

Si es posa al web un preu baix,  altres empreses europees es queixen al proveïdors. Si

poses un preu alt, deixes de vendre a Espanya que és el teu mercat principal.

Es va pensar fer un reconeixement, per IP’s, de la localització del client que visita la web, i

mostrar un preu segons el país des del que visita el web. Aquí s’obria de nou una amplia

ventall de problemes (el temps de manteniment de preus el més important), pel que vam

desestimar aquesta solució. Finalment es va modificar alguns preus, i  tothom va quedar

satisfet.
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12. Viabilitat

Encara que a l’inici del projecte sempre es tenen dubtes, en aquest cas estava una mica

més clar que la viabilitat  era alta.  No és el mateix vendre pisos o electrònica, que roba

especialitzada country a Internet. Parlem d’un producte molt exclusiu.

Es disposava d’un producte diferencial, que ho adquireixen clients molt concrets i que tenen

molt  clar  el  que  compren.  La  majoria  de  productes  tenen  darrera  una  marca  molt

reconeguda en aquest entorn que fa la compra molt més segura. Quan compres unes botes

Sendra 40, saps què compres.

Tècnicament no havia cap problema, es treballaria amb un contrastat proveïdor de serveis

d’Internet, i el desenvolupador disposa dels coneixements suficients.

En  termes  de  disseny,  era  un  punt  difícil.  El  client  tenia  molt  clar  què  volia,  però  era

necessari saber si es podria aplicar a l’hora de dissenyar el web. Era qüestió només de

temps i treball.

La logística era el punt més conflictiu i que es va haver de treballar més:

 Passarel·la de pagament. Negociar amb el banc i implantar la solució.

 Transport. Negociació amb diferents empreses i implantació de preus.

 Idiomes. Podrien trucar clients de diferents països.

 Temps.  S’havia  de  tenir  temps  per  poder  administrar  les  trucades,  comandes,

enviaments...

Un  altre  punt  que  ens  oferia  dubtes  era  el  legal.  Es  va  posar  en  mans  d’assessors  i

Confianza online per poder solucionar els termes legals de la venda online (Llei protecció de

dades, llei cookies...)

En aquest cas, era clar que degut a la serietat del client, els coneixements que disposava i

la necessitat de créixer a Internet, el projecte s’havia de fer si o si. El que s’havia de decidir

era si  anar poc a poc i  començar amb un CMS estil  Prestashop,  o jugar-se-la amb un

desenvolupament a mida. Es va anar a totes. 

40 Sendra: http://sendra.com/
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13. Seguretat

La seguretat que s’ha establert a la botiga online està dividida en tres seccions:

Seguretat en desenvolupament

A l’hora de desenvolupar la botiga s’ha de seguir uns paràmetres que ofereixin la màxima

seguretat possible. L’aprofitament de forats són els casos més habituals d’atacs.

L’exemple clàssic és els permisos dels fitxers (644) i les carpetes (755). 

Altre  cas  molt  aprofitats  pels  atacants  és  tenir  carpetes  que es  llisten o  que es  poden

accedir  per  llistar  els  continguts.  Per  solucionar  aquest  problema,  es  puja  un  fitxer

index.html, encara que sigui buit, i s’evita que es pugui accedir a la carpeta per llistar el

contingut. Les carpetes de fotos, de llibreries... a totes, posar un index.html

O  un  altre  exemple  més  concret  en  el  desenvolupament  és  l’enviament  d’informació

mitjançant formularis. Si no es vigila, es pot aprofitar per realitzar atacs XSS (Cross-site

scripting) 41 contra la web. Per tal d’evitar-ho, amb el FrameWork CodeIgniter es fa activant

la protecció assignada a tal efecte. Es pot fer de dues maneres:

Des  del  fitxer  de  configuració  del  framework,  assignant  un  booleà  positiu  a  la  variable

global_xss_filtering. D’aquesta manera, tots els formularis seran revisats per evitar atacs:

$config[‘global_xss_filtering’] = TRUE;

L’altra manera, es a l’hora de rebre la informació en el model o controlador del framework:

$this->input->post(‘nom’, TRUE); // Fa  neteja XSS

$this->input->post(‘cognoms’, FALSE); // No fa neteja XSS

$this->input->post(array(‘nom’, ‘cognoms’), TRUE); // Fa neteja XSS

Si  utilitzem True,  es  neteja  per  evitar  atac.  Si  utilitzem False,  no s’utilitza.  Per  defecte

s’utilitzarà el que es marqui a la variable global que hem indicat abans.

41 XSS: https://ca.wikipedia.org/wiki/Cross_Site_Scripting
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Seguretat al servidor

S’ha de procedir a configurar variables del servidor com el nivell de seguretat a l’hora de

demanar les contrasenyes, els mòduls a utilitzar, certificats de seguretat, perfils d’usuari...

S’ha d’intentar optimitzar la configuració del servidor a les necessitats del projecte:

 No tenir activats mòduls de servidor que no utilitzem

 No tenir ports que no s’utilitzen

 Intentar minimitzar l’accés al servidor a IP’s concretes.

 Revisar tots els fitxers de configuració del servidor per limitar sempre que es pugui

accessos, els permisos...

 Actualitzar servidor Apache, MySql i software de configuració del server (Plesk).

 Revisar constantment els logs per saber què passa al nostre servidor, tant els logs

d’accés com els dels errors.
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Seguretat servei extern

Es va decidir i de forma molt convenient, la necessitat de contractar un servei extern de

seguretat.  En el  nostre cas,  SiteLock Premium https.  Aquest  servei  facilita les següents

tasques:

 Escaneig de malware al servidor

 Escanegi d’spam

 Anàlisi i defensa davant d’atacs d’injecció SQL

 Anàlisi d’atacs XSS

 Anàlisi de possibles forats de seguretat al software

 Escaneig de dades Ssl que es faci correctament

 Firewall

Aquest últim, el firewall és el que ha salvat de forma discutible un atac que es va rebre des

dels EEUU i que va poder frenar. Va evitar les visites des d’aquest país sense afectar a la

resta i evitant que el servidor quedés fora de servei.
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Control de Logs

Controlar  els  logs  del  servidor  és  més  que  important.  Davant  de  qualsevol  augment

significatiu  de visites,  i  quan dic  significatiu  és rebre de cop més de 4 vegades el  que

normalment es rep, s’ha de començar a sospitar. Per poder investigar, és importantíssim els

logs que el servidor pugi facilitar. Per centrar-nos en possibles atacs, ens fixarem en els logs

d’accés.
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Servidor d’emails per separat

Tenir en el mateix servidor el servei d’email és molt perillós. No és recomanable. Els emails

són una font constant de problemes: spam, mala utilització amb enviaments massius, virus

al PC de l’usuari vol dir possible enviament massiu d’emails que pot afectar al servidor...

Per tant, es va decidir tenir per una part el servidor web, i per una altra el servidor d’emails.

Una cosa, no afecta a l’altre.

Contrasenyes fortes

La utilització de contrasenyes fortes a tots els serveis és obligatòria: FTP, SSH... A més,

aquesta contrasenya s’anirà canviant cada període de temps estipulat.

En el moment de patir atacs, és important canviar-les totes de nou. Hagi afectat o no al

servidor (hagin entrat o no).

Les tàctiques a l’hora de crear contrasenyes haurien de ser:

 Utilitzar majúscules i minúscules, números i caràcters especials com -, &, _

 Contrasenyes amb un mínim de 8 caràcters

 Fugir de contrasenyes massa evidents: trescomatres01, trescomatres2015...

Còpies de seguretat

Les  còpies  de  seguretat  les  administrem  manualment  per  tenir  més  control.  Es  podria

contractar un servei extern de còpies automàtiques i que s’emmagatzemés en un espai FTP

extern, o també utilitzar eines com Bacula 42 per tal de fer les còpies.

Però com volem tenir un control absolut, hem fet dos script bash per fer còpia de la base de

dades i  dels fitxers.  El de les còpies de seguretat  es fa cada nit,  i  el  de fitxers un per

setmana. Hi ha creat un cron al servidor que executa aquests scripts quan toca.

Les còpies de seguretat es fan totals. Es va decidir que si passés alguna cosa, es tornaria a

recuperar absolutament tot de cop.

Aquests script executen el software 7z que comprimeix el resultat, afegint una contrasenya

per obligar a posar-la si vols obrir la còpia de seguretat.

42 Bácula: http://blog.bacula.org/
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Certificat de seguretat

En  el  nostre  cas,  vam  decidir  contractar  un  certificat  de  seguretat  Thawtte  anomenat

Webserver. Aquest tipus de certificat fan dues tasques:

- Certifica que la web pertany a Corbeto’s Boots

- Encripta la informació que circula entre el servidor i l’usuari.

L’alta d’aquest certificat va ser seguint uns passos que en termes generals, serien aquests:

 Crees els fitxers .csr al servidor posant les dades que et demana

 L’envies a Thawtte contractant el tipus de certificat que vols

 Thawtte  es  posa  en  contacte  amb el  propietari  de  la  web  i  demana informació

relativa al comerç per certificar que són correctes.

 Si tot està correcte, thawtte facilita el certificat en forma de fitxer que és el necessari

per acabar procés d’instal·lació al servidor.

 Per últim, una vegada instal·lat s’ha d’assignar el certificat al domini.

És més el temps burocràtic de posar-ho tot en marxa que la dificultat de fer-ho.
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14. Conclusions

Posar en marxa una botiga online és difícil, que aquesta es converteixi en part important del

negoci, encara més. I  que una botiga obri fronteres per a vendre a la resta del món és

d’empresaris que aposten clarament per la innovació i arrisquen.

Que una botiga online tingui èxit dependrà de molts factors, però que es compleixi amb

aquests factors, no vol dir que parlem de casos d’èxit.

En aquest projectes, quins punts han sigut importants per tenir èxit:

 Aposta clar del l’amo del negoci. Jordi Corbeto fa una clara aposta per expandir i

afegir un nou canal de venda, l’online.

 Dedicació i temps. El més important. Com no s’inverteix temps, la botiga no ven.

Com no ven, no s’inverteix temps...

 Coneixement absolut del sector que es tracta. Ser especialista en el producte que es

vol vendre és essencial.

 Tenir un producte diferencial. Si has de vendre el que la resta i no pots competir en

preu, és molt difícil treballar-hi.

 Coneixements de l’administrador de la botiga. Porti qui porti la botiga online, ha de

tenir un mínim de coneixements per poder administrar la web.

 Bona utilització de les xarxes socials. Saber per quines apostar i saber com treballar-

hi:

◦ Saber què publicar (quins productes, ofertes, novetats)

◦ Saber com publicar-ho (imatges, enllaços textos...)

◦ Saber quan publicar-ho (estudiar les estadístiques).

 Coneixement  d’idiomes.  Aprendre  anglès  és  essencial  si  vols  vendre

internacionalment

 Cobrir-se bé legalment. Poden venir problemes legals en qualsevol moment i s’ha

d’estar preparat.

 Treballar amb bons proveïdors:

◦ Una bona passarel·la bancària.

◦ Una bona empresa transportista.

◦ Proveïdors de productes que compleixin els terminis d’entrega.

 Bon tracte al client i tenir-ho tot enllestit per a qualsevol incidència.

Pàg. 48 de 90



Comerç electrònic. El Pla B es converteix en el pla principal – TFG

 Tenir clar que una botiga necessita un temps de mínim un any i mig per poder dir si

val  la pena seguir o no. Quan passa un mes i  no venem, no es pot abaixar els

braços.

 Disposar  d’un  bon  proveïdor  de  serveis  d’Internet  que  respongui  davant  dels

problemes que segur que aniran sortint.

 Durant tota la vida de la botiga, van sorgint punts a tractar, la resposta dels quals

marcaran si la web tindrà o no èxit.

 Apostar per la confiança en forma de certificats de qualitat (Confianza online).

 Apostar per la seguretat en forma de certificats de seguretat (navegació segura)

I  el  punt  més  important  és:  rodejar-se  de  bons  professionals.  Si  es  disposa  d’un  bon

dissenyador, un bon desenvolupador i un community manager es guanyen molts punts per

tenir una bona web.

Durant  la  vida  del  projecte  de  Corbeto’s  Boots,  hi  ha  hagut  un  desenvolupador,  tres

dissenyadors i vàries empreses que han treballat en el posicionament de la web. Aquest

últim punt, les empreses que treballen posicionament, han sigut les que més difícil ha sigut

encaixar. La majoria es dedicaven a proporcionar un informe mensual, normalment creat a

partir d’una plantilla i omplint-la l’últim dia, sense especificar errors i com solucionar-los.

És  prioritari  que  una  empresa  que  es  dedica  al  posicionament  web,  llisti  els  errors  o

problemes existents i com solucionar-los. De res serveix que diguin la web té molts errors

500.  S’ha  d’especificar  quins  enllaços  els  provoquen  i  quina  manera  es  pot  mirar  de

solucionar.

Una  bona  empresa  de  posicionament  requereix  una  alta  inversió  econòmica,  però  es

recupera de forma clara.
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Punts que poden portar al fracàs:

 Pensar que pots muntar una botiga en 5 minuts com diu 1&1.

 Que el propietari del negoci no s’impliqui.

◦ La  majoria  de  projectes  en  el  seu  inici,  es  necessita  que  l’empresari  aporti

documentació,  dades...  i  en  aquest  punt  és  on  s’allarga  la  data  d’entrega  i

comencen els problemes.

 Proveïdors conflictius.

 Professionals que no compleixen amb la seva feina.

 Posar-se uns objectius no reals.

 Pensar que posar una botiga online és instal·lar un Prestashop i anar refrescant la

pàgina del Banc per veure quan s’està guanyant.

 No tenir una bona imatge corporativa.

 No saber tractar els comentaris o valoracions a internet. 

 No vigilar o menysprear a la competència.

 Treballar amb professionals que no responen.

 No tenir  estudiada la logística (enviaments amb retard,  falta d’stock,  transportista

que no respon, no saber com actuar davant de canvis de comanda...)

 Escollir malament les formes de pagament o escollir-ne poques.

 Calcular malament els preus de venda.

 Error en les eleccions tècniques:

◦ Seguretat baixa.

◦ No instal·lació de certificats.

◦ Contractar servidors lents

 No mostrar bé el producte. Les fotos poc professionals donen mala imatge a la web,

i per tant, creen desconfiança.

 No deixar clar tot el tema legal a la botiga.

 No tenir en consideració la navegació en altres plataformes com mòbils o tauletes.

 Vendre fum amb textos generalistes, fotos de bancs d’imatges i no personalitzades,

faltes d’ortografia, idiomes incomplerts...

 Un mal posicionament als cercadors.

 No fer un seguiment de les estadístiques de la web. S’ha de saber com actuen els

usuaris quan ens visiten: quin navegador utilitzen, quins dispositius, des d’on...

 No fer un seguiment del comportament del servidor: seguretat, accessos, errors...
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15. Referències

Corbeto’s Boots

Pàgina del projecte

https://www.corbetosboots.com

CodeIgniter

Framework PHP per al desenvolupament web.

https://codeigniter.com/

Foundation

FrameWork CSS per al desenvolupament web responsiu i destinat a front-end.

http://foundation.zurb.com/

Dojo Toolkit

FrameWork CSS i JavaScript per al desenvolupament web responsiu i destinat a back-end.

https://dojotoolkit.org/

Nominalia

Proveïdor d’Internet on s’ha contractat tots els serveis.

https://www.nominalia.com

RedSys

Servei de processament de pagaments amb targeta de crèdit.

http://www.redsys.es/
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Annex 1. Lliurables del projecte

El projecte consta d’un informe en forma de document PDF que explica cadascun dels punts

indicats en aquest informe.

Annex 2: Codi font

A continuació es detalla el codi de les tasques realitzades al projecte durant l’elaboració

d’aquest Treball de Final de Grau.

SEO

En termes de SEO, el canvi d’enllaços amigables ha portat aquests canvis per solucionar

els errors 500 que afectaven al posicionament web

/* Fitxer Robots.txt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/

User-agent: *

Disallow: /admin/

Disallow: /css/

Disallow: /clipart/

Disallow: /js/

Disallow: /system/

Disallow: /imagerotator/

Disallow: /es/*/*/*/%7Bfiltro%7D/*/0

Disallow: /eng/*/*/*/%7Bfiltro%7D/*/0

Sitemap: https://www.corbetosboots.com/sitemap.xml

Sitemap: https://www.corbetosboots.com/sitemap-mobile.xml
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Tanmateix, es modifica el fitxer de configuració per redireccionar els enllaços incorrectes a

la pàgina d’error 404 per no ser penalitzats amb l’error 500

/* Fitxer application/config.php 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/

<?php  if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

$route['default_controller'] = "home";

$route['404_override'] = 'notfound/index';

/* Indexaciones incorrectas de Google */

$route['es/(:any)/(:any)/(:num)/%7Bfiltro%7D/(:any)/0'] = 'notfound/index';

$route['eng/(:any)/(:any)/(:num)/%7Bfiltro%7D/(:any)/0'] = 'notfound/index';

/* Categories */

$route['eng/cowboy/boots/1/(:any)/(ala|pra|prd|nov|ofe)/

(:num)']="categoria/view/cowboy/eng/1/$1/$2/$3";

$route['eng/cowboy/boots']="categoria/view/cowboy/eng/1/0&0/ala/0";

/* Productos */

$route['eng/cowboy/boots/(:any)/(:num)/(:num)/(:num)/(:any)']="producto/view/eng/$2/1/$4/$5";

$route['es/botas/cowboy/(:any)/(:num)/(:num)/(:num)/(:any)']="producto/view/es/$2/1/$4/$5";

// Marcas

$route['es/marcas']="marca/index/es";

$route['eng/brands']="marca/index/eng";

$route['(es|eng)/buffalo-boots/1/0/0/(ala|pra|prd|nov|ofe)/(:num)']="marca/view/buffalo-boots/

$1/1/0/0/$2/$3";

$route['(es|eng)/buffalo-boots']="marca/view/buffalo-boots/$1/1/0/0/ala/0";

    

/* End of file routes.php */

/* Location: ./application/config/routes.php */
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Showrooming

Es desenvolupa una vista específica per a la impressió del producte. D’aquesta manera, el
client es pot apropar a la botiga amb l’impressió del producte per mostrar què vol.

<!DOCTYPE  html  PUBLIC  "-//W3C//DTD  XHTML  1.0  Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <base href="https://www.corbetosboots.com">
    <title><?php echo $this->lang->line('producto_imprimir_producto'); ?></title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/printProducto.css" />
</head>
<body>
<!-- Opciones -->
<div id="pagina">

<!-- Logo empresa -->
<div class="logo">

<img src="<?php echo "clipart/logo-print.png"; ?>" alt="Logo" />
</div>
<div id="nombre">

<h1><?php echo $datos[0]["nombre"]; ?></h1>
</div>
<!-- Imagen producto -->
<div class="imagen">

<img src="<?php echo "photos_med/". $imagenes[0]["imagen"]; ?>" />
</div>

<!-- Detalle producto -->
<div class="detalles">

<img src="<?php echo "uploader/marcas/". $datos[0]["logotipo"]; ?>" alt="<?php
echo $datos[0]["marca"]; ?>" />

<p><strong><?php  echo  $this->lang->line('producto_imprimir_referencia');  ?
></strong> <?php echo $datos[0]["referencia"]; ?></p>

<p><strong><?php  echo  $this->lang->line('producto_imprimir_precio');  ?>:
</strong> <?php echo $datos[0]["precio"]; ?> &euro;</p>

</div>

<!-- Descripcion producto -->
<div class="descripcion">

<p><strong><?php  echo  $this->lang->line('producto_imprimir_descripcion');  ?
>:</strong></p>

<?php echo $datos[0]["descripcion"]; ?>
</div>
<!-- Enlace -->
<div id="enlace">

<p><strong><?php echo $this->lang->line('producto_imprimir_enlaceproducto'); ?
>:</strong></p>

<?php 
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echo  $locale  ."/".  $datos[0]["url"]  ."/".  $datos[0]["idfamilia"]  ."/".  $datos[0]
["idcategoria"] ."/". $datos[0]["idproducto"] ."/0";

?>
</div>
<!-- Texto advertencia -->
<div class="advertencia">

<p><?php echo $this->lang->line('producto_imprimir_advertencia'); ?></p>
</div>
<!-- Datos emrpesa -->
<div class="datosempresa">

<p><?php echo $this->lang->line('producto_imprimir_datos'); ?></p>
</div>

</div>
</body>
</html>

TPVDirect

Segona versió de la passarel·la bancària per poder pagar directament.

/* El controlador */

<?php

if (!defined('BASEPATH'))    exit('No direct script access allowed');

class JIJ-UHyagsydgad extends CI_Controller {

    function __construct() {

        parent::__construct();

        // Modelos

        $this->load->model('tpvdirect_model');

        $this->load->model('sesion_model');

        $this->load->model('mensaje_model');

        $this->load->model('email_model');

        // Librerias de validacion de formularios

        $this->load->library('form_validation');

        $this->load->library('session');

        $this->load->library('email_library');

        // Config

        // $this->config->load('redsys');

        $this->config->load('rocatic');

        // Debug
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        // $this->output->enable_profiler(TRUE);

    }

    private function loadLocale($locale = "es") {

        // Idiomas

        $this->lang->load('cart', $locale);

        $this->lang->load('user', $locale);

        $this->lang->load('cabecera', $locale);

        // Inicializamos idioma dels model

        $this->mensaje_model->putLocale($locale);

        $this->email_model->putLocale($locale);

    }

    public function index($urlencriptada="", $loc = "es") {

        $codiencriptat = md5(/*Les dades aleatories encriptades*/);

        // Inicializamos datos

        $this->loadLocale($loc);

        $data["headerdatos"] = $this->tpvdirect_model->getHeaderDatos();

        $data["headerdatos"]["noindex"] = "noindex,nofollow";

        $data["locale"] = $loc;

        if ($urlencriptada==$codiencriptat){

            $data["content"]["tpvdirectpaso1"]  =  $this->mensaje_model-

>getMensaje("tpvdirectpaso1");

            $data["content"]["locale"] = $loc;

            $data["content"]["codiencriptado"] = $urlencriptada;

            $data["maincontentview"] = "web/vistatpvdirect_view";

            $this->load->view('web/template', $data);

        } else {

        }

    }

    public function tpvFormulario($loc = "es") {

        $codiencriptat = md5(/*Text encriptat*/);

        // Inicializamos datos

        $this->loadLocale($loc);
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        $data["headerdatos"] = $this->tpvdirect_model->getHeaderDatos();

        $data["headerdatos"]["noindex"] = "noindex,nofollow";

        $data["locale"] = $loc;

        if ($this->input->post('validator') == $codiencriptat) {

            // Formateamos importe

            $separadores = Array(".", ",");

            $importebd = str_replace($separadores, ".", $this->input->post('importe'));

            $importetpv = str_replace($separadores, "", $this->input->post('importe'));

            /* PREPARATIVOS PASARELA */

            $this->tpvdirect_model->inicializa($loc,  $this->input->post('nombre'),  $importetpv,

$importebd, $this->input->post('concepto'), $this->input->post('email'));

            $this->tpvdirect_model->createParameters();

            $this->tpvdirect_model->createSignature();

            /* GUARDEM A LA BASE DE DADES */

            $this->tpvdirect_model->saveTpvDirect();

            /* MENSAJE */

            $data["content"]["importe"] = $importebd;

            $data["content"]["concepto"] = $this->input->post('concepto');

            $data["content"]["nombre"] = $this->input->post('nombre');

            $data["content"]["locale"] = $loc;

            $data["content"]["params"] = $this->tpvdirect_model->getParams();

            $data["content"]["debug"] = $this->tpvdirect_model->getDebug();

            $data["content"]["signatureversion"] = $this->tpvdirect_model->getSignatureVersion();

            $data["content"]["signature"] = $this->tpvdirect_model->getSignature();

            $data["content"]["tpvdirectpaso2"]  =  $this->mensaje_model-

>getMensaje("tpvdirectpaso2");

            $data["content"]["datoscomprobacion"] = $this->lang->line('tpvdirect_nombre') . ": " .

$this->input->post('nombre')  .  "<br  />"  .  $this->lang->line('tpvdirect_concepto')  .  ":  "  .  $this-

>input->post('concepto')  .  "<br  />"  .  $this->lang->line('tpvdirect_email')  .  ":  "  .  $this->input-

>post('email')  .  "<br  />"  .  $this->lang->line('tpvdirect_importe')  .  ":  "  .  $this->input-

>post('importe') . "&euro;";

            // Evitamos cache para que no puedan volver desde pasarela
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            $this->output->set_header('Expires: Sat, 26 Jul 2000 05:00:00 GMT');

            $this->output->set_header('Cache-Control:  no-cache,  no-store, must-revalidate, max-

age=0');

            $this->output->set_header('Cache-Control: post-check=0, pre-check=0', FALSE);

            $this->output->set_header('Pragma: no-cache');

            $data["maincontentview"] = "web/tpvdirectpaso2_view";

            $this->load->view('web/template', $data);

        } else {

            $data["maincontentview"] = "web/tpvdirectpaso2_view";

            $this->load->view('web/template', $data);

        }

    }

    public function directRespuestaBanco($loc, $respuestatpv, $id) {

        // Inicializamos datos

        $this->loadLocale($loc);

        $data["headerdatos"] = $this->tpvdirect_model->getHeaderDatos();

        $data["headerdatos"]["noindex"] = "noindex,nofollow";

        $data["locale"] = $loc;

        $data["content"]["locale"] = $loc;

        if ($respuestatpv == "ok") {

            $data["content"]["tpvdirectpaso3"]  =  $this->mensaje_model-

>getMensaje("tpvdirectpagook");

        } else {

            $data["content"]["tpvdirectpaso3"]  =  $this->mensaje_model-

>getMensaje("tpvdirectpagoko");

        }

        $data["content"]["idpedido"] = $id;

        $data["content"]["respuestatpv"] = $respuestatpv;

        // Cogemos cuerpo y asunto email

        $datostpv = $this->tpvdirect_model->getTpvDirect($id);

        $email = $this->email_model->getEmailTpvDirect(7, $datostpv);
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        // Conseguimos los datos necesarios

        $this->email_library->setDatosEmail($datostpv["nombre"],  $datostpv["email"],

$email["asunto"], $email["email"], true);

        if ($this->email_library->sendEmail()) {

            $data["content"]["emailmensaje"] = $this->lang->line('cart_envioemailok');

        } else {

            $data["content"]["emailmensaje"] = $this->lang->line('cart_envioemailko');

        }

        $data["maincontentview"] = "web/tpvpasofinal_view";

        $this->load->view('web/template', $data);

    }

    private function url_amigable($cadena) {

        // Sepadador de palabras que queremos utilizar

        $separador = "-";

        // Eliminamos el separador si ya existe en la cadan actual

        $cadena = str_replace($separador, "", $cadena);

        // Convertimos la cadena a minusculas

        $cadena = strtolower($cadena);

        // Remplazo tildes y eñes

        $cadena = strtr($cadena, "áéíóúÁñÑ", "aeiouAnN");

        // Remplazo cuarquier caracter que no este entre A-Za-z0-9 por un espacio vacio

        $cadena = trim(ereg_replace("[^ A-Za-z0-9]", "", $cadena));

        // Inserto el separador antes definido

        $cadena = preg_replace("[ \t\n\r]+", $separador, $cadena);

        return $cadena;

    }

}

/* End of file JIJ-UHyagsydgad.php */

/* Location: ./application/controllers/JIJ-UHyagsydgad.php */
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El model que executa tot el procés de pagament directe des de la web. La versió dos inclou

una canvi on s’inclou una variable encriptada necessària per poder accedir. Aquesta variable

la  proporciona  l’administrador  de  la  botiga  al  client  en forma d’enllaç.  Aquesta  variable

canvia diàriament.

<?php

/* ------------------------------------------------------------------------------

 * Fichero: tpv_model.php

 * Author: Toni Rodriguez Carrasco

 * Version: v0.2

 * ------------------------------------------------------------------------------ */

class Tpvdirect_model extends CI_Model {

private $locale;

private $headerdatos;

private $vars_pay;

private $fuc;

private $terminal;

private $moneda;

private $trans;

private $url;

private $urlOK;

private $urlKO;

private $id;

        private $signatureversion;

        private $kc;

        private $params;

        private $signature;

        private $amount;

        private $amountbd;

        private $nombre;

        private $concepto;

        private $email;

        

        private $debug;
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        private $language;

        

function __construct() {

                $this->headerdatos= array();

                // Dades TPV

                $this->vars_pay = array();

                // Dades pàgina

                $this->headerdatos["title"]= "TPV Direct";

$this->headerdatos["seokey"]= "";

$this->headerdatos["seodes"]= "";

                

parent::__construct();

}

        function inicializa($loc, $nombre, $amount, $amountbd, $concepto, $email)        {

            $this->amount= $amount;

            $this->amountbd= $amountbd;

            $this->nombre= $nombre;

            $this->concepto= $concepto;

            $this->email= $email;

            $this->signatureversion= "HMAC_SHA256_V1";

            $this->terminal="1";

            $this->moneda="978";

            $this->trans="0";

            $this->url= "https://www.corbetosboots.com";

            $this->id= strval(time());

    

            $this->fuc= "12345678";

            $this->kc= as8ASDFSDd7aFSDs8hdSDFASDFSAashdn";

            

            $this->locale= $loc;

            $this->urlOK=  "https://www.corbetosboots.com/tpv/directTpvRespuestaBanco/".

$loc ."/ok/". $this->id;

            $this->urlKO=  "https://www.corbetosboots.com/tpv/directTpvRespuestaBanco/".

$loc ."/ko/". $this->id;
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            if ($loc=="es"){

                $this->setParameter("DS_MERCHANT_CONSUMERLANGUAGE", "001");

            } else {

                $this->setParameter("DS_MERCHANT_CONSUMERLANGUAGE", "002");

            }

            $this->setParameter("DS_MERCHANT_AMOUNT", $this->amount);

            $this->setParameter("DS_MERCHANT_ORDER", $this->id);

            $this->setParameter("DS_MERCHANT_MERCHANTCODE", $this->fuc);

            $this->setParameter("DS_MERCHANT_CURRENCY", $this->moneda);

            $this->setParameter("DS_MERCHANT_TRANSACTIONTYPE", $this->trans);

            $this->setParameter("DS_MERCHANT_TERMINAL", $this->terminal);

            $this->setParameter("DS_MERCHANT_MERCHANTURL", $this->url);

            $this->setParameter("DS_MERCHANT_URLOK", $this->urlOK);

            $this->setParameter("DS_MERCHANT_URLKO", $this->urlKO);

            

            $this->debug = "<b>Fuc</b>: ". $this->fuc;

            $this->debug .= "<br /><b>Terminal</b>: ". $this->terminal;

            $this->debug .= "<br /><b>Kc</b>: ". $this->kc;

        }

        

        function createParameters() {

            $this->params = $this->createMerchantParameters();

        }

        

        function createSignature() {

            $this->signature = $this->createMerchantSignature($this->kc);

            $this->debug .= "<br /><b>Datos Base4</b>: ". $this->signature;

        }

        

        function getSignatureVersion() {

            return $this->signatureversion;

        }

        

        function getParams() {
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            return $this->params;

        }

        

        function getSignature() {

            return $this->signature;

        }

        

        function getDebug(){

            return $this->debug;

        }

        function getHeaderDatos(){

            return $this->headerdatos;

}

        

        function saveTpvDirect(){

            $nombreformateado= str_replace("'", "`", $this->nombre);

            $conceptoformateado= str_replace("'", "`", $this->concepto);

            

            $sql = "INSERT INTO tpv_direct_data(id,nombre,importe,concepto,email,estado) VALUES

(". $this->id .",'".  $nombreformateado ."',".  $this->amountbd .",'".  $conceptoformateado ."','".

$this->email ."','Nuevo')";

            if ( $this->db->query($sql) ){

                return true;

            } else {

                return false;

            }

        }

        

        function getTpvDirect( $id ){

            $sql= "SELECT * FROM tpv_direct_data WHERE id=". $id ." LIMIT 1";

            $query= $this->db->query($sql);

            if ( $query->num_rows() > 0 ){

return $query->row_array();
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            } else {

return false;

            }

        }

/* API OFICIAL ***************************************************/

        function setParameter($key,$value){

            $this->vars_pay[$key]=$value;

        }

        function getParameter($key){

            return $this->vars_pay[$key];

        }

        function encrypt_3DES($message, $key){

            // Se establece un IV por defecto

            $bytes = array(0,0,0,0,0,0,0,0); //byte [] IV = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}

            $iv = implode(array_map("chr", $bytes)); //PHP 4 >= 4.0.2

            $ciphertext = mcrypt_encrypt(MCRYPT_3DES, $key, $message, MCRYPT_MODE_CBC,

$iv); //PHP 4 >= 4.0.2

            return $ciphertext;

        }

        function base64_url_encode($input){

            return strtr(base64_encode($input), '+/', '-_');

        }

        function encodeBase64($data){

            $data = base64_encode($data);

            return $data;

        }

        function base64_url_decode($input){

            return base64_decode(strtr($input, '-_', '+/'));

        }

        function decodeBase64($data){

            $data = base64_decode($data);

            return $data;

        }

        function mac256($ent,$key){
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            $res = hash_hmac('sha256', $ent, $key, true);//(PHP 5 >= 5.1.2)

            return $res;

        }

        function getOrder(){

            $numPedido = "";

            if(empty($this->vars_pay['DS_MERCHANT_ORDER'])){

                    $numPedido = $this->vars_pay['Ds_Merchant_Order'];

            } else {

                    $numPedido = $this->vars_pay['DS_MERCHANT_ORDER'];

            }

            return $numPedido;

        }

        function arrayToJson(){

            $json = json_encode($this->vars_pay); //(PHP 5 >= 5.2.0)

            $this->debug .= "<br />Json: ". $json;

            return $json;

        }

        function createMerchantParameters(){

            // Se transforma el array de datos en un objeto Json

            $json = $this->arrayToJson();

            // Se codifican los datos Base64

            return $this->encodeBase64($json);

        }

        function createMerchantSignature($key){

            // Se decodifica la clave Base64

            $key = $this->decodeBase64($key);

            $this->debug .= "<br /><b>Key Base64</b>: ". $key;

            // Se genera el parámetro Ds_MerchantParameters

            $ent = $this->createMerchantParameters();

            // Se diversifica la clave con el Número de Pedido

            $key = $this->encrypt_3DES($this->getOrder(), $key);

            // MAC256 del parámetro Ds_MerchantParameters

            $res = $this->mac256($ent, $key);

            // Se codifican los datos Base64

            return $this->encodeBase64($res);
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        }

        function getOrderNotif(){

            $numPedido = "";

            if(empty($this->vars_pay['Ds_Order'])){

                    $numPedido = $this->vars_pay['DS_ORDER'];

            } else {

                    $numPedido = $this->vars_pay['Ds_Order'];

            }

            return $numPedido;

        }

        function stringToArray($datosDecod){

            $this->vars_pay = json_decode($datosDecod, true);

        }

        function decodeMerchantParameters($datos){

            // Se decodifican los datos Base64

            $decodec = $this->base64_url_decode($datos);

            return $decodec;

        }

        function createMerchantSignatureNotif($key, $datos){

            $key = $this->decodeBase64($key);

            $decodec = $this->base64_url_decode($datos);

            $this->stringToArray($decodec);

            $key = $this->encrypt_3DES($this->getOrderNotif(), $key);

            $res = $this->mac256($datos, $key);

            return $this->base64_url_encode($res);

        }

}

?>
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Pas 1 del pagament. Formulari on es demanen les dades

tpv_formulari

<div class="back-light-gray margin-bottom-20 margin-top-20">

    <div class="row">

        <div class="medium-12 columns breadcrumbs">

            <a href="<?php echo base_url() . $locale; ?>"> &GT <?php echo $this->lang->line('home'); ?

></a> 

        </div>

    </div>

</div>

<!-- Titulo -->

<div class="row">

    <div class="medium-12 columns">

        <?php echo $tpvdirectpaso1; ?>

    </div>

    <div class="medium-12 columns">

        <div class="medium-6 columns">

            <form  id="formenvio"  name="envio"  action="<?php  echo  base_url();  ?

>123HJ8382H3/tpvFormulari/<?php echo $locale; ?>" method="post">

                <label for="nombre"><?php echo $this->lang->line('tpvdirect_nombre'); ?></label>

                <input type="text" name="nombre" value=''>

                <label for="importe"><?php echo $this->lang->line('tpvdirect_importeform'); ?></label>

                <input type="text" name="importe" value='' placeholder='150,56'>

                <label for="concepto"><?php echo $this->lang->line('tpvdirect_concepto'); ?></label>

                <input type="text" name="concepto" value=''>

                <label for="email"><?php echo $this->lang->line('tpvdirect_email'); ?></label>

                <input type="text" name="email" value=''>

                

                <div class="row">

                    <div class="medium-4 columns">

                        <br /><input type="hidden" name="validator" id="validator" value="<?php echo

$codiencriptado; ?>" />
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                        <br  /><button  type="submit"  class="boto_grana2"><span

class="boto_grana_ribete2"><?php  echo  $this->lang->line('tpvdirect_aceptar');  ?

></span></button>

                    </div>

                </div>

                <div id="regconsolaenvio" class="row padded-15">

                </div>

            </form>

        </div>

    </div>

</div>

<script type="text/javascript">

    <!--

    $().ready(function() {

        jQuery.validator.addMethod("TpvEmail", function(value, element) {

            return this.optional(element) || /^([a-zA-Z0-9_.-])+@([a-zA-Z0-9_.-])+\.([a-zA-Z])+([a-zA-Z])

+/.test(value);

        }, "Formato email correcto");

        jQuery.validator.addMethod("TpvImporte", function(value, element) {

            return this.optional(element) || /^[0-9]{1,5}[,]([0-9]{2})?$/.test(value);

        }, "Formato importe correcto");

        

// Validacion formulario registro

$("#formenvio").validate({

                errorContainer: "#regconsolaenvio",

errorLabelContainer: "#regconsolaenvio",

wrapper: "span",

rules: {

                    nombre: { required:true, minlength: 2, maxlength: 240},

                    importe: { required: true, TpvImporte: true },

                    concepto: { required: true, minlength: 2 },

                    email: { minlength: 2, maxlength: 250, TpvEmail: true }

},
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messages: {

                    nombre: "<?php echo $this->lang->line('tpvdirect_errornombre'); ?>",

                    importe: "<?php echo $this->lang->line('tpvdirect_errorimporte'); ?>",

                    concepto: "<?php echo $this->lang->line('tpvdirect_errorconcepto'); ?>",

                    email: "<?php echo $this->lang->line('tpvdirect_erroremail'); ?>"

}

});

});

// -->

</script>

Pas 2. Tenim les dades i ara s’ha d’enviar a la passarel·la del banc:

tpv_pas2.php

<div class="back-light-gray margin-bottom-20 margin-top-20">

    <div class="row">

        <div class="medium-12 columns breadcrumbs">

            <a href="<?php echo base_url() . $locale; ?>"> &GT <?php echo $this->lang->line('home'); ?

></a> 

        </div>

    </div>

</div>

<div class="row">

    <div class="medium-12 columns">

        <?php

        echo $tpvdirectpaso2;

        echo "<hr />". $datoscomprobacion ."<hr />";

        ?>

    </div>

    <!-- Tarjeta -->

    <div class="medium-12 columns">

            <form name="envio" action="https://sis.redsys.es/sis/realizarPago" method="post">

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

$signatureversion; ?>"/>
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                <input type="hidden" name="Ds_MerchantParameters" value="<?php echo $params; ?

>"/>

                <input type="hidden" name="Ds_Signature" value="<?php echo $signature; ?>"/>

                <div class="row">

                    <div class="four centered sevenths align-center">

                        <a href="http://www.corbetosboots.com/ASDI8dhsdS89/<?php echo $locale; ?>"

class="boto_grana2" alt="Volver a TPV Direct" /><span class="boto_grana_ribete2"><?php echo

$this->lang->line('tpvdirect_atras');  ?></span></a>  <button  type="submit"

class="boto_grana2"><span  class="boto_grana_ribete2"><?php  echo  $this->lang-

>line('cart_procederpago'); ?></span></button>

                    </div>

                </div>

                <div class="row">

                    <div class="one centered seventh" id="consolacesta"></div>

                </div>

            </form>

    </div>

</div>

Una vegada la passarel·la ha fet la seva feina, torna a la nostra web i li mostrem el resultat

de l’operació:

<div class="back-light-gray margin-bottom-20 margin-top-20">

    <div class="row">

        <div class="medium-12 columns breadcrumbs">

            <a href="<?php echo base_url() . $locale; ?>"> &GT <?php echo $this->lang->line('home'); ?

></a> 

        </div>

    </div>

    <div class="row">

        <div class="medium-12 columns breadcrumbs">

            <?php echo $tpvdirectpaso3; ?>

        </div>

    </div>

</div>
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Excel

Des del panell administratiu, hi ha la possibilitat de descàrrega del llistat d’usuaris amb les

seves dades, en format excel.

Controlador

<?php

if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

class Usuarios extends CI_Controller {

    function __construct() {

        parent::__construct();

        // Librerias

        $this->load->library('expresionregular_library');

        $this->load->library('localizacion_library');

        $this->load->library('excel');

        // Helpers

        //$this->load->helper(array('form', 'url'));

        // Modelos

        $this->load->model('usuarios_model');

        $this->load->model('pedidos_model');

    }

    function index() {

        // Cargamos el view del loguin

        if ($this->esta_loguinado() == false) {

            redirect('login');

        }

    }

    ....

    function export2excel() {

        $registros = $this->usuarios_model->getUsuarios();

        // Creamos el Excel

        $this->excel->setActiveSheetIndex(0);

        $this->excel->getActiveSheet()->setTitle("Listado usuarios");

        $this->excel->getActiveSheet()->setCellValue('A1', 'Nombre');

Pàg. 71 de 90



Comerç electrònic. El Pla B es converteix en el pla principal – TFG

        $this->excel->getActiveSheet()->setCellValue('B1', 'Email');

        $this->excel->getActiveSheet()->setCellValue('C1', 'Telefono');

        $this->excel->getActiveSheet()->setCellValue('D1', 'Newsletter');

        $this->excel->getActiveSheet()->setCellValue('E1', 'CP');

        $this->excel->getActiveSheet()->setCellValue('F1', 'Poblacion');

        $this->excel->getActiveSheet()->setCellValue('G1', 'Provincia');

        $this->excel->getActiveSheet()->setCellValue('H1', 'Pais');

        $index = 2;

        foreach ($registros as $resultado) {

            $this->excel->getActiveSheet()->setCellValue('A' . $index, $resultado["nombre"]);

            $this->excel->getActiveSheet()->setCellValue('B' . $index, $resultado["email"]);

            $this->excel->getActiveSheet()->setCellValue('C' . $index, $resultado["telefono"]);

            $this->excel->getActiveSheet()->setCellValue('D' . $index, $resultado["newsletter"]);

            $this->excel->getActiveSheet()->setCellValue('E' . $index, $resultado["cp"]);

            $this->excel->getActiveSheet()->setCellValue('F' . $index, $resultado["poblacion"]);

            $this->excel->getActiveSheet()->setCellValue('G' . $index, $resultado["provincia"]);

            $this->excel->getActiveSheet()->setCellValue('H' . $index, $resultado["pais"]);

            $index++;

        }

        

        header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');

        header('Content-Disposition: attachment;filename="usuarios.xls"');

        header('Cache-Control: max-age=0');

        $objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($this->excel, 'Excel5');

        $objWriter->save('php://output');

    }

}
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El model

<?php

class Usuarios_model extends CI_Model {

    function __construct() {

        parent::__construct();

    }

    /**

     * Devuelve listado completo de usuarios

     * @author Toni Rodriguez Carrasco

     * @version 0.1

     */

    function getUsuarios() {

        $sql = "SELECT * FROM usuaris ORDER BY id DESC";

        $query = $this->db->query($sql);

        if ($query->num_rows() > 0) {

            return $query->result_array();

        } else {

            return false;

        }

    }

   ...

}

?>
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La vista

<?php

$data["template"]= array("formulario" =>true ,"editor" => false, "arbol" => false, "grids" => true);

$this->load->view('template/header.php', $data);

$this->load->view('submenus/menu_usuarios.php');

$this->load->view('formularios/pedidos_js.php');

?>

<!-- CUERPO -->

<div dojoType="dijit.layout.ContentPane" splitter="true" region="center">

<h2>Usuarios</h2>

<div class="acciones">

<button dojoType="dijit.form.Button" type="button">

Nuevo usuario

                        <script type="dojo/method" event="onClick" args="evt">

clearForm("formnewusuario");

                                clearDiv("consolaNewUsuario");

dijit.byId("dialogNewUsuario").show();

                        </script>

</button>

            <a href="<?php echo base_url(); ?>usuarios/export2excel" target="_blank">Exportar a

Excel</a>

</div>

...

</div>

<?php

$this->load->view('formularios/usuarios_form.php');

$this->load->view('formularios/pedidos_form.php');

$this->load->view('template/footer.php');

?>
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Talles

Nou tractament a l’hora de mostrar informació de les talles als clients.

Controlador

<?php

if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

class Producto extends CI_Controller {

    function __construct() {

        parent::__construct();

        $this->load->model('producto_model');

        $this->load->model('sesion_model');

        $this->load->model('mensaje_model');

        $this->load->library('session');

        $this->load->library('form_validation');

        $this->load->library('pagination');

        $this->load->library('recaptcha_library');

        $this->config->load('rocatic');

    }

    public function view($loc, $fam, $cat, $pro, $filtro, $volver = 0) {

        $urltemp = array();

        // Inicializamos datos

        $this->loadLocale($loc);

        $this->producto_model->inicializa($loc, $fam, $cat, $pro);

        $this->producto_model->navegador();

        // Conseguimos datos de la categoria

        $data["content"]["datos"] = $this->producto_model->datos();

        $data["content"]["tallas"] = $this->producto_model->tallas();

        $data["content"]["tallasinfografia"] = $this->producto_model->getInfografiaTallas($cat,

$loc);

        $data["content"]["tallasmedidas"] = $this->producto_model->getInfografiaMedidas();

        $data["content"]["modelos"] = $this->producto_model->modelos();
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        $data["content"]["imagenes"] = $this->producto_model->imagenes();

        $data["content"]["numproducto"] = $this->producto_model->getProductoNumber();

        $data["content"]["totalproductos"] = $this->producto_model->getProductoTotal();

        $data["content"]["relacionados"] = $this->producto_model->relacionados();

        $data["content"]["comentarios"] = $this->producto_model->comentarios();

        $data["content"]["numcomentarios"] = $this->producto_model->getNumComentarios();

        $data["content"]["ayudas"] = $this->producto_model->ayuda();

        $data["content"]["volver"] = $volver;

        // $data["submenu"]= $this->producto_model->arbolSubmenu();

        // URL idiomas

        $urltemp = $this->producto_model->getUrlIdiomas();

        $data["urleng"]= "eng/" . $urltemp[0]["url"] ."/". $fam ."/". $cat ."/". $pro ."/". $filtro;

        $data["urles"]= "es/" . $urltemp[1]["url"] ."/". $fam ."/". $cat ."/". $pro ."/". $filtro;

        $data["headerdatos"] = $this->producto_model->getHeaderDatos();

        $data["locale"] = $loc;

        $data["content"]["filtro"] = $filtro;

        // Listado productos del icono cesta

        if ($this->sesion_model->cartExist()) {

            $data["cart"] = $this->sesion_model->getLinesCart();

        } else {

            $data["cart"] = false;

        }

        if ($this->agent->is_mobile() && $this->config->item('module_mobile')) {

            $data["maincontentview"] = "mobile/producto_view";

            $this->load->view('mobile/template', $data);

        } else {

            $data["maincontentview"] = "web/producto_view";

            $this->load->view('web/template', $data);

        }

    }

...

}

/* End of file producto.php */
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/* Location: ./application/controllers/producto.php */

El model

<?php

class Producto_model extends CI_Model {

    private $familia;   // Id. familia

    ...

    function __construct() {

        parent::__construct();

    }

   ...

    /**

     * Tallas del producto

     * @author Toni Rodriguez Carrasco

     * @version 0.1

     * @param return de tallas disponibles del producto 

     */

    function tallas() {

        $sql  =  "SELECT

bot_tallas_opciones.idopcion,bot_tallas_metrica.metrica1,bot_tallas_opciones.opcion1,

bot_tallas_metrica.metrica2,bot_tallas_opciones.opcion2,

bot_tallas_metrica.metrica3,bot_tallas_opciones.opcion3,

bot_tallas_metrica.metrica4,bot_tallas_opciones.opcion4,

bot_tallas_metrica.metrica5,bot_tallas_opciones.opcion5,

bot_rel_producto_tallas.precio 

FROM bot_tallas_opciones, bot_rel_producto_tallas, bot_tallas_metrica  

WHERE bot_rel_producto_tallas.idproducto=" .  $this->producto .  "  AND

bot_rel_producto_tallas.idopcion=bot_tallas_opciones.idopcion  AND

bot_tallas_metrica.talla=bot_rel_producto_tallas.idtalla  AND

bot_rel_producto_tallas.habilitada=1 

ORDER BY idopcion";

        $query = $this->db->query($sql);
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        if ($query->num_rows() > 0) {

            return $query->result_array();

        } else {

            return false;

        }

    }

    /**

     * Tallas del producto

     * @author Toni Rodriguez Carrasco

     * @version 0.1

     * @param return de tallas disponibles del producto 

     */

    function getInfografiaMedidas() {

        $sql = "SELECT bot_rel_producto_tallas.idopcion as orden, bot_tallas_opciones.opcion1,

bot_rel_producto_tallas.A,  bot_rel_producto_tallas.B,  bot_rel_producto_tallas.C,

bot_rel_producto_tallas.longitudcms, bot_rel_producto_tallas.longitudpulgadas 

FROM bot_tallas_opciones, bot_rel_producto_tallas 

WHERE bot_rel_producto_tallas.idproducto=" .  $this->producto .  "  AND

bot_rel_producto_tallas.idopcion=bot_tallas_opciones.idopcion  AND

bot_rel_producto_tallas.habilitada=1 

ORDER BY orden";

        $query = $this->db->query($sql);

        if ($query->num_rows() > 0) {

            return $query->result_array();

        } else {

            return false;

        }

    }

    /**

     * Datos para la infografia de tallas del producto y los textos a mostrar

     * @author Toni Rodriguez Carrasco

     * @categoria Identificador de la categoria
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     * @version 0.1

     * @param return Las medidas e infografia de las tallas del producto

     */

    function getInfografiaTallas($categoria, $idioma) {

        $sql  =  "SELECT  bot_categorias.ayudatallas,  bot_categorias_idiomas.tallasprincipal,

bot_categorias_idiomas.tallassecundario  "

                . "FROM bot_categorias, bot_categorias_idiomas "

                .  "WHERE  bot_categorias.idcategoria=bot_categorias_idiomas.idi  AND

bot_categorias_idiomas.idioma='". $idioma ."' AND idcategoria=$categoria LIMIT 1";

        $query = $this->db->query($sql);

        if ($query->num_rows() > 0) {

            return $query->result_array();

        } else {

            return false;

        }

    }

}

?>
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Annex 3: Llibreries / Codi Extern utilitzat

Les llibreries externes utilitzades al projectes són:

Front-End

Llibreries PHP per CodeIgniter

RedSys 43

Llibreria  pròpia  creada  per  al  pagament  per  target  de  crèdit.  El  codi  el  proporciona

RedSys, però s’ha adaptat al FrameWork CodeIgniter per poder-lo utilitzar com a llibreria.

Swift-mailer 44

Una llibreria que permet l’enviament d’emails mitjançant servidor SMTP. Aquesta llibreria

és utilitzada per crear una de pròpia per ser utilitzada per CodeIgniter.

PayPal 45

Llibreria pròpia creada a partir del codi proporcionat per PayPal. S’ha adaptat per poder-

la utilitzar al FrameWork CodeIgniter.

Recaptcha

Llibreria  pròpia per  poder  realitzar  la  verificació Captcha a l’enviament  de dades per

formularis.

ImageRotator

Llibreria que permet veure productes en 3D. Al projecte s’utilitza per veure els productes

girant.

43 RedSys integración: https://canales.redsys.es/canales/ayuda/documentacion/Manual

%20integracion%20para%20conexion%20por%20Redireccion.pdf

44 SwiftMailer: http://swiftmailer.org/

45 PayPal developer: https://developer.paypal.com/

Pàg. 80 de 90



Comerç electrònic. El Pla B es converteix en el pla principal – TFG

Llibreries Javascript 

Jquery 46

Llibreria que facilita la programació en JavaScript

jQuery.Cookie 47

Llibreria  que utilitza jQuery per  al  tractament  de cookies.  En el  projecte s’utilitza per

controlar si mostrar o no el missatge d’avís d’us de cookies.

jQuery.autocomplete 48

Llibreria que utilitza jQuery per anar mostrant resultats al cercador mentre l’usuari escriu

al textbox. Mitjançant AJAX fa crides de cerca amb el text que l’usuari va escrivint.

jQuery.validation 49

Llibreria que utilitza jQuery per validar formularis. Mitjançant aquesta llibreria es confirma

que cadascun dels camps dels formularis, compleixin unes regles establertes.

Mininotification 50

Llibreria que mostra un missatge en forma de notificació a la part inferior de la web amb

el missatge d’utilització de cookies per part de la web.

Unslider 51

Llibreria que s’utilitza per fer carrusels d’imatges a la web.

46 jQuery: https://jquery.com/

47 Jquery Cookie: https://github.com/carhartl/jquery-cookie

48 Jquery Autocomplete: https://github.com/devbridge/jQuery-Autocomplete

49 Jquery validation: https://jqueryvalidation.org/

50 MiniNotification: https://github.com/miniJs/miniNotification

51 Unslider: http://unslider.com/
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Back-End

Llibreries PHP per CodeIgniter

Swift-mailer

Una llibreria que permet l’enviament d’emails mitjançant servidor SMTP. Aquesta llibreria

és utilitzada per crear una de pròpia per ser utilitzada per CodeIgniter.

TCPDF 52

Libreria  que  permet  crar  fitxers  PDF.  En  el  projecte  s’utilitzen  per  a  la  creació  dels

albarans i factures.

PhpExcel 53

Llibreria que permet crear fitxers Excel a partir de resultats de consultes. En el projecte

s’ha començat a utilitzar per extreure llistats d’usuaris amb diferent informació.

Llibreries Javascript 

Jquery

Llibreria que facilita la programació en JavaScript

52 TCPDF: https://tcpdf.org/

53 PhpExcel: https://github.com/PHPOffice/PHPExcel

Pàg. 82 de 90



Comerç electrònic. El Pla B es converteix en el pla principal – TFG

Annex 4: Captures de pantalla

Botiga online Home

Captura que pertanya  a la pàgina principal de Corbeto’s Boots
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Botiga online – Categories

Captura  que pertany a l’apartat  on es  mostren tots  els  productes que pertanyen a una

categoria determinada. A l’esquerra es pot veure la columna amb la possibilitat de filtrar els

resultats.
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Botiga Online – Producte

La fitxa del producte amb totes les dades, imatges, valoracions...
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Botiga online – Tractament de talles

La nova tasca realitzada a la botiga. Mostrar les talles personalitzades a cada producte amb

les mides reals per a donar més informació al client. L’objectiu és minimitzar la quantitat de

productes que es retornen per talles incorrectes.
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Botiga online – Cistella de la compra

La cistella de la compra. Es va passar de 5 passos totals a l’hora de comprar, a només 3.

Dades, confirmació i pagament.
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BackEnd – Catàleg de productes

Llistat de productes que pertanyen al catàleg. Es pot veure la utilització de Dojo com a

framework de treball. Molt més semblant a estar treballant sobre un full de càlcul que d’una

web. La majoria de feina es fa mitjançant AJAX.
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BackEnd – Editar producte

Finestra d’edició de productes. Es pot comprovar com en una sola finestra i sense deixar el

llistat, es poden editar totes les dades d’un producte.

La finestra disposa de pestanyes per a cadascun del apartats del producte: dades generals,

talles, imatges...

Tota l’aplicació és semblant: es llista els registres en qüestió (usuaris, productes...) i fent

doble click sobre la línia en qüestió es dona les possibilitats d’edició, habilitar o eliminar el

registres  escollit.  En  algunes seccions  es  dona  la  possibilitat  de  filtratge de llistats  i  la

possibilitat de cercar un registre en qüestió.
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Annex 5: Vita

Em dic Toni Rodriguez i vaig nèixer a Altafulla l’any 1975. La primera vegada que vaig tocar

un ordinador va ser un Amstrad CPC 6128 que em van comprar els  meus pares.  Com

tothom vam començant  jugant,  però  jo  vaig  descobrir  que  havia  una  manera  de  crear

programes amb llenguatges de programació.  Així  hem vaig  posar  a fer  els  meus petits

programes amb un llenguatge que vaig descobrir anomenat Basic.

El dia que va canviar la meva vida va ser quan un amic, Sergio Valverde, em va ensenyar

com programar un petit programa que dibuixava en 3D. Per una banda es creaven fitxers

amb les coordenades 3D i per l’altra teníem el software que llegia aquests fitxers i dibuixava

en pantalla l’objecte. La segona versió vam aconseguir fer girar els objectes.

Després va venir el 486DX amb 4MB de RAM. Això era una bestiesa. Amb aquesta màquina

ja podia executar programes com el primer 3D Studio on vaig crear petites animacions que

van publicar a Micromania (Revista de jocs). Per un jovenet sortir a una revista de jocs va

ser increïble.

Quan vaig aprovar la selectivitat  vaig accedir  a la  Enginyeria Informàtica de Gestió.  Tot

anava més o menys bé fins una malaltia familiar greu que em va apartar dels estudis. Una

vegada vam lluitar contra el maleït càncer, vaig plantejar-me seguir els estudis, però sembla

que treballar i estudiar a la facultat no estava contemplat. Vaig aprovar assignatures que em

suspenien per no poder assistir a classes... quina llàstima no ser ric.

Mentre vaig passar per diferents empreses d’informàtica que em va portar al sector de les

pàgines i aplicacions web. No em podia quedar a mitges i vaig decidir seguir estudiant, i

aquí entra la UOC. Vaig decidir fer el Grau Multimèdia, que s’ajustava més al que estava

treballant.

El Grau Multimèdia m’aporta el dia a dia a la meva feina. És molt el que he d'agrair a tota la

família que forma la UOC.
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