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Resum 

Aquest treball final de grau tracta sobre el desenvolupament d’una web que incorporarà el 
qüestionari d’alta de creació d’usuaris d’una aplicació mòbil. La principal motivació d’aquest 
projecte sorgeix de la necessitat d’un grup d’investigadors de l’Hospital Clínic i de l’Hospital del 
Mar d’automatitzar la feina d’assignació de nom d’usuari i contrasenya als usuaris de la seva 
aplicació mòbil de salut mental. 

En aquest document es detallarà tot el procés així com també es tractaran els detalls més 
importants de la especificació, arquitectura, disseny i desenvolupament de la web. 

 

Abstract 

This final project is based on the development of a website that will incorporate a form to create 
users and passwords for an specific mobile app. The main motiviation of this project arises from 
the need of some investigators from the Hospital del Mar and the Hospital Clinic to automatize the 
assignation of an username and a password to new users for their mental head app. 

During this document I will describe all the process, as well as the main details of the specification, 
architecture, design and development of the site. 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1. Introducció 

El trastorn bipolar és una malaltia crònica que afecta a més d'un 2%  de la població mundial i té 1

una repercussió important a la vida dels qui la pateixen. Existeixen fàrmacs per al seu tractament 
però no són suficient per evitar recaigudes. Alguns tractaments psicològics ajuden a incrementar 
la possibilitat de mantenir l'estabilitat i evitar recaigudes. Malauradament, aquests tractaments no 
es troben a tots els centres mèdics ni estan adaptats a l'horari i/o les necessitats de tothom que 
els necessiti.  

Les causes del trastorn bipolar no són sempre clares, per aquest motiu existeixen estudis per 
tractar d’obtenir informació sobre aquest. 

En l’actualitat els dispositius mòbils com telèfons o smartbands són molt comuns, d’ús molt 
freqüent i gairebé indispensable per a una gran part de la població. Entre les múltiples possibles 
funcions d’aquests aparells es troben les d’ajudar en els aspectes de la vida diària. 

El projecte SIMPLe sorgeix amb l'objectiu d'estudiar la utilitat dels dispositius mòbils en el 
seguiment dels pacients diagnosticats amb un trastorn bipolar. La finalitat és proporcionar una 
eina pel monitoratge del seu estat d'ànim al mateix temps que rep missatges psicoeducatius 
personalitzats per tal de mantenir la seva estabilitat. 

L’Hospital del Mar i l’Hospital Clínic han desenvolupat una app mòbil amb la participació tant de 
professionals com de pacients. 

- Android 
https://play.google.com/store/apps/details?id=py.com.sodep.simple 

- iOS 
https://itunes.apple.com/us/app/simple-bipolar/id1107617613?mt=8 

A més es va testant contínuament l’eficàcia, seguretat i fiabilitat de l’app amb el tractament de 
dades dels seus usuaris amb la més absoluta confidencialitat. Per a fer aquest test, a partir de 

 Dades facilitades per l’equip d’investigació del projecte Simple.1

   /  13 73

https://play.google.com/store/apps/details?id=py.com.sodep.simple
https://itunes.apple.com/us/app/simple-bipolar/id1107617613?mt=8


 Web Projecte SIMPLe

diverses estratègies de màrqueting, s’està convidant a persones afectades de tots els països de 
parla hispana a què facin servir l’app de forma totalment gratuïta amb dues úniques condicions: 

- Que contestin uns breus tests diagnòstics. 

- Que cedeixin, de forma totalment anonimitzada, les dades obtingudes a partir de l’ús diari 
que fan de l’app. 

Actualment, per poder accedir a l’app, es necessita un nom d’usuari i una contrasenya. Aquest 
credencial s’obté únicament si es compleixen les dues condicions comentades anteriorment. 
Actualment, aquesta comprovació i la posterior assignació del nom d’usuari i el password es fan 
de forma manual. 

En els darrers mesos, el nombre de pacients que vol fer ús de l’aplicació ha augmentat 
considerablement. És per aquest motiu que sorgeix la necessitat d’automatitzar la tasca de 
comprovació de condicions i assignació d’usuari-password, i, alhora, crear un portal web on 
presentar el projecte i informar de les novetats d’aquest. 

Aquest Treball Final de Grau documentarà el desenvolupament d’una pàgina web que cobrirà les 
necessitats de l’equip que es troba darrere el projecte SIMPLe. 

1.1. Objectius del Projecte 

Objectius claus del TFG: 

- Creació d'una web amb continguts textuals i visuals que presentin l'aplicació SIMPLe i el 
projecte que hi ha darrere d'aquesta. 

- Creació d'un qüestionari online que permeti realitzar un primer diagnòstic per determinar si 
l'usuari és elegible o no per fer servir l'aplicació mòbil SIMPLe. 

- Per a aquells usuaris que s'ha determinat que són elegibles el sistema ha de crear un 
usuari i una contrasenya per a poder-se connectar a l'aplicació mòbil.  

- El sistema de creació d'usuaris i contrasenyes ha d'estar enllaçat amb la plataforma 
parse.com.  

- La web ha d'incloure tutorials d'ús de l'aplicació. 
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- La pàgina web ha d'incloure un blog on l'administrador o els administradors podran publicar 
notícies sobre l'estat actual del projecte. 

Objectius addicionals: 

- Disseny gràfic i definició dels elements visuals del lloc web. 

- Desenvolupament del lloc web per tal que sigui adaptatiu i optimitzar la seva visualització 
en dispositius mòbils. 

- Crear un lloc web amigable, amb una navegació senzilla per als usuaris. 

- Oferir a l’IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques) i a l’Hospital Clínic un 
espai on poder informar dels avanços del projecte i novetats relacionades amb l’aplicació 
SIMPLe. 

1.2. Breu sumari de productes obtinguts 

• Web SimpleBipolar  
Web amb tots els continguts de la web antiga, i que conté les seccions: 
- Novetats del Projecte 
- Estudi OpenSimple 
- Formulari per enviar Consells Psicoeducatius 
- Publicacions i Premis 
- Manuals d’Ajuda en iOS i Android 
- Formulari de Contacte i presentació del equip. 

• Formulari d’Estudi OpenSimple  
Formulari que permet als usuaris realitzar l’estudi OpenSimple i identificar si pateix un 
transtorn bipolar. 

• Mòdul Creació Usuaris al servidor de Parse 
Mòdul que permet crear de manera automàtica usuaris al servidor Parse del projecte, de 
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manera que els usuaris que realitzen l’estudi poden començar a utilitzar la aplicació 
mòbil de forma instantània. 

2. Metodologia i planificació 

2.1. Metodologia 

Un dels problemes que ens trobem a l’hora de realitzar un projecte de desenvolupament web, és 
que no hi ha una metodologia universal que ens guii durant tot el procés de treball. Pel contrari, 
ens trobem amb diferents metodologies que poden ser aplicades al nostre projecte, i la elecció 
d’una o altre depen de les característiques particulars d’aquest. 

Hem considerat dos models de metodologies més conegudes abans d’escollir-ne una: 

• Metodologia en cascada o Waterfall process 
En aquesta metodologia les fases del projecte es van succeint d'una en una. Fins que no 
s'ha acabat una fase, no es comença la següent, i no hi ha retroalimentació entre elles. 
És una metodologia aplicable a projectes on el brífing està molt tancat i no hi ha dubtes 
sobre el que es vol fer ni hi haurà canvis durant el desenvolupament del projecte. 

Figura 1. Metodologia en Cascada 

   /  16 73

Requeriments

Disseny

Desenvolupament

Verificació

Implementació

Manteniment



 Web Projecte SIMPLe

• Metodologia àgil 
Mentre que el model en cascada és una metodologia completament predictiva, una 
metodologia àgil és adaptatiu, és a dir, els processos de treball proposats es poden 
adaptar als canvis que sorgeixen durant qualsevol fase de desenvolupament del 
projecte. 

En aquest projecte ens hem trobat amb un briefing molt definit per part del client, que no es 
modificarà durant tot el procés de desenvolupament. A més, ens trobem amb un client amb pocs 
coneixements tècnics. Aquests dos factors fan que, en alguns casos hagi de prendre decissions 
pròpies i en altres pugui ajudar al client així a definir requisits. És per aquests motius que s’ha 
decidit fer servir una Metodologia en Cascada. 

2.2. Planificació Inicial 

Per a poder iniciar l'execució de qualsevol projecte, és imprescindible que abans es tanqui l'acord 
amb el client. En aquest cas ha estat necessari quasi un mes per tal de poder signar el conveni i 
contracte de confidencialitat amb l'IMIM que ens ha permès començar a treballar i poder valorar 
l'abast i els objectius del projecte. L'endarreriment de l'inici del projecte ha provocat una desviació 
en les dates d'entrega fixades per la UOC, i ha comprimit el temps d'execució del projecte.  

Figura 2. Diagrama de Gantt de la planificació del projecte 

2.3. Planificació Final 

Al començar a treballar juntament amb l’IMIM i analitzar tots els requeriments, van començar a 
sorgir dificultats que van requerir un canvi en la planificació. Com a resultat, s’han anat fent 
verificacions al llarg de tot el procés de treball, mentre que les últimes setmanes, que havíen de 
ser dedicades a la verificació, han estat dedicades a finalitzar el desenvolupament de la web i a la 
seva publicació. 
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2.4. Recursos 

S’han organitzat els recursos necessaris per a la correcta execució d’aquest projecte en tres 
categories: els recursos humans, els recursos materials i els recursos immaterials. 

Els recursos humans són aquells que fan referència al conjunt de persones que porten a terme 
una funció dins l’equip de treball. Durant el procés de desenvolupament d’aquest projecte seran 
necessàries tres figures, les funcions de les quals portaré a terme jo mateixa: 

• Director de Projecte 

• Programador 

• Dissenyador Gràfic 

Per altra banda, els recursos materials són tots aquells béns tangibles necessaris per a l’execució 
del projecte. En aquest projecte es tracta de tots els equips de hardware que s'han fet servir: 

• MacBook 13” 
Fet servir per a tasques de disseny, programació i comunicació amb el client. 

I finalment, els recursos immaterials, són bàsicament tots aquells béns intangibles necessaris per 
al desenvolupament del projecte. En aquest cas, el software o llicències que s'han fet servir: 

• Missatgeria - Slack 
Servei de missatgeria enfocat a la comunicació corporativa. S’ha fet servir per a la 
comunicació amb el client i l’empresa desenvolupadora de l’app SIMPLe. 

• Ofimàtica - Open Office 
Suite d’ofimàtica de codi obert. 

• Ofimàtica - iWork 
Suite d'ofimàtica propietat d'Apple Inc. però distribuïda de forma gratuïta. 

• MAMP 
Aplicació que ens permet crear el nostre propi servidor local, gratuïta. 
https://www.mamp.info/en/ 
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• Desenvolupament - Sequel Pro 
Client gratuït i open-source de Bases de Dades MySQL. 
https://www.sequelpro.com 

• Desenvolupament - IntelliJ Idea  
Software d'Entorn de Desenvolupament Integrat (IDE) amb llicència d'estudiant gratuïta 
durant un any. 
https://www.jetbrains.com/student/ 

2.5. Fases del Projecte 

2.5.1. Fase 1 - Definició  

En aquesta fase prèvia a la firma del conveni s'ha concretat en què consisteix el projecte. En un 
primer contacte amb els actors implicats de l'IMIM hem conegut el context en el que sorgeix la 
necessitat del producte a produir i les necessitats que ha de suplir. Aquesta fase ha finalitzat amb 
la firma del conveni per les tres parts (UOC, IMIM i estudiant). 

2.5.2. Fase 2 - Pla de treball 

En aquesta fase, un cop coneixem els requeriments sol·licitats i abans de començar a treballar en 
el projecte, es crea un pla de treball que seguir durant tota la duració del projecte per tal 
d'assegurar arribar a tots els timmings marcats de manera òptima. 

2.5.3. Fase 3 - Disseny 

 
En aquesta fase es realitzarà una anàlisi de continguts del Wordpress actual, per tal de decidir 
l'estructura de continguts i funcionalitats del nou site tenint en compte les necessitats del client. A 
partir d'aquí es prenen una sèrie de decisions sobre les solucions tècniques que s'han d'adoptar 
així com l'estructura del projecte pel que fa a la programació. 
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També es fa el disseny de la interfície a nivell gràfic. A la introducció d’aquesta memòria hem 
parlat dels objectius del projecte, però no hem d’oblidar que el disseny gràfic d’un lloc web també 
ha de tenir uns objectius propis. Per al disseny de la web de SIMPLe seguim els següents criteris: 

• Simplicitat 
Es tractarà d’aconseguir complir els objectius proposats i els requeriments funcionals de 
la manera més simple possible, evitant interfícies saturades i elements que puguin 
distreure l’usuari per tal de poder oferir una navegació intuïtiva. 

• Consistència 
Per tal que tot el disseny sigui consistent i evitar confondre a l'usuari es fixaran uns 
criteris gràfics i de navegació i interacció. 

• Identitat 
El disseny gràfic de la pàgina web respondrà a la identitat ja marcada a l’aplicació 
SIMPLe actual, per tal de crear una coherència gràfica. 

• Navegabilitat  
S'haurà de dissenyar la navegabilitat per tal que sigui simple i intuïtiva, de manera que 
els usuaris tinguin un accés fàcil als elements claus de la pàgina web, com és el 
formulari d'alta per l'aplicació SIMPLe. 

• Disseny Atractiu 
Un disseny atractiu de la pàgina web ajudarà a millorar l'experiència d'usuari i a captar 
més fàcilment l'atenció del públic objectiu. 

• Compatibilitat 
És imprescindible dissenyar la pàgina web per tal que sigui compatible i accessible per a 
tots els usuaris, independentment del dispositiu que facin servir o de la versió de sistema 
operatiu, navegador web, etc. que tinguin instal·lats. 

2.5.4. Fase 4 - Desenvolupament 

Un cop definits els continguts, l'estructura i tots els aspectes gràfics de la web, i amb les solucions 
tècniques decidides, es passa a la fase de desenvolupament. En aquesta fase el producte es 
materialitza. 
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2.5.5. Fase 5 - Verificació 

Un cop finalitzada la fase de desenvolupament i amb el producte acabat, s’ha de comprovar que 
funciona. Per fer aquesta comprovació en aquest projecte es portaran a terme dos tipus de 
verificacions: 

• Una primera verificació tècnica des d'un punt de vista funcional, comprovarem totes les 
funcionalitats més importants de la web, com el qüestionari del estudi, la integració amb 
el servidor de Parse, enviament de correu amb dades d'accés, etc. 

• La verificació de funcionalitat a nivell d'usuari, ens assegurem que tots els enllaços 
funcionin correctament, i que el comportament de tots els elements sigui el correcte, en 
definitiva, que la web funcioni com s'espera per a que l'usuari tingui una bona 
experiència. 

• Una verificació de la compatibilitat de la web que consistirà en comprovar que la web 
funciona correctament en la majoria dels navegadors web més utilitzats, sistemes 
operatius, i diferents dispositius com tableta i mòbil. 

2.5.6. Fase 6 - Implementació 

Per finalitzar el projecte, un cop acabada la producció i realitzades les verificacions i els canvis 
oportuns, publicarem el lloc web per tal de deixar-ho en funcionament en servidor de prova o de 
producció segons ens indiquin. 
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3. Definició del projecte 

D'aquesta primera fase en depèn, en gran part, l'èxit del projecte. Fer una anàlisi correcte de les 
necessitats a cobrir i les funcions que ha de tenir la solució i mantenir una bona comunicació amb 
el client, evitarà una mala interpretació del brífing donat i una resolució incorrecta resultant en un 
producte que no compleix els objectius. Per tal de definir el projecte començarem per detectar els 
actors implicats en aquest. 

3.1. Actors Implicats 

És important tenir ben definit el rol de cadascun dels participants en el projecte, per tal de poder 
assegurar una comunicació clara. 

3.1.1. El client 

El client, en aquest cas, és l’equip responsable de tot el projecte SIMPLe. Durant tot el projecte 
mantindrem el contacte amb dos dels seus membres, que seran els nostres interlocutors 
principals: 

• El director del projecte. Un dels dos directors del projecte SIMPLe porta el seguiment del 
projecte des de les primeres converses. Amb ell es fan les primeres reunions per tal de 
definir l’abast del projecte, les necessitats de l’equip i l’objectiu d’aquesta col·laboració. 

• El lider del projecte i coordinador. Amb ell, un cop realitzats els convenis necessaris, s'ha 
parlat dels requisits tecnològics de l'aplicació. 

A més, el client compta amb una empresa externa que és qui ha desenvolupat l’aplicació per a 
mòbil SIMPLe. Ells ens facilitaran l’accés al servidor per tal de poder complir el requeriment 
principal de la nova web: la creació automàtica d’usuaris i contrasenyes per a l’aplicació mòbil. 

3.1.2. Usuaris 

Trobem que l’usuari visitant del site tindrà un perfil molt ampli. Comptem amb dades tan generals 
d’aquest usuari com que serà una persona diagnosticada o no amb el trastorn bipolar, de 
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qualsevol rang d’edat a partir dels 18 anys, pot ser home o dona, i probablement ciutadà o 
ciutadana de qualsevol país hispanoparlant. 

L'usuari administrador serà el líder i coordinador del projecte, amb qui tenim contacte. Té 
coneixements avançats a nivell usuari de WordPress i gestió de continguts, així com d'altres 
plataformes. 

3.1.3. L’equip de treball 

L’equip de treball, en aquest cas, està format per una sola persona. Per tant, entre les meves 
funcions a desenvolupar al llarg del projecte, trobem tasques molt variades. 

Per una banda, com a responsable del projecte, he de procurar mantenir una bona comunicació 
amb el client per tal de captar les seves necessitats. A més, també l’he d’assessorar durant les 
fases de desenvolupament. 

Per altra banda, també sóc responsable de les tasques de disseny i desenvolupament de la web. 

3.2. Requeriments Funcionals 

Els requeriments funcionals descriuen els serveis que ha de proporcionar el producte o algun dels 
seus components. A continuació es presenten els requeriments funcionals recavats per a aquest 
projecte dividits en àrees.  

• El sistema validarà l'elegibilitat per a ser usuari de l'aplicació mòbil SIMPLe a través d'un 
qüestionari. 

• El sistema permetrà als usuaris autoritzats (administradors) fer modificacions en el 
qüestionari d'elegibilitat. 

• El sistema emmagatzemarà els resultats dels qüestionaris realitzats, només accessible 
per a l'usuari administrador. 

• El sistema emmagatzemarà els resultats dels qüestionaris realitzats, només accessible 
per a l'usuari administrador. 
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• El sistema ha de controlar l'accés dels usuaris administradors. Aquests hauran d'accedir 
al panell de control amb un nom d'usuari i contrasenya. 

• La plataforma ha de poder ser utilitzada sense haver d'instal·lar cap software. 

• Ha de poder ser accessible des dels navegadors més habituals: Chrome, Safari, Firefox i 
Internet Explorer. 

3.3. Requeriments No Funcionals 

Els requeriments no es refereixen al funcionament del sistema, sinó a les propietats i qualitats 
d'aquest. Descriuen els criteris que ens indiquen com ha de ser el sistema que sorgeixen de la 
necessitat de l'usuari i les limitacions donades. 

• Ha de ser fàcilment gestionable pels membres del projecte SIMPLe. 

• L'estructura de navegació ha de ser clara i intuïtiva per a l'usuari. 

• La interfície d’usuari ha de tenir un aspecte coherent amb la imatge corporativa del 
projecte. 

• Ha de ser accesible des de dispositius mòbils i diferents mides de monitors. 

• La aplicació ha de ser segura i garantir l’anonimat dels usuaris. 
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4. Disseny 

Amb tots els requeriments definits, i abans de passar a la fase de desenvolupament de la nostra 
web, hem de parar-nos a pensar en com establirem les funcionalitats que el nostre client 
necessita. 

4.1. Punt de partida 

Una de les particularitats d'aquest projecte és que el client ha estat treballant en una web que està 
fent servir de manera provisional. Aquesta web cobreix les funcionalitats bàsiques amb les quals 
s'han trobat al començament del projecte, com és la informació sobre el projecte, notícies de 
l'evolució del projecte, i persones de contacte; i han anat afegint funcionalitats a mesura que s'han 
trobat amb noves necessitats. 

Figura 3. Pàgina web actual del projecte SIMPLe. 
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També compten amb un formulari per a avaluar l'elegibilitat dels usuaris per a posteriorment, en 
cas que siguin aptes, crear manualment un usuari i contrasenya perquè puguin fer servir l'aplicació 
mòbil SIMPLe. Aquest formulari ha estat creat amb la plataforma JotForm. 

Figura 4. Captura de pantalla de la primera pantalla del formulari d’elegibilitat creat amb  la plataforma JotFormEU 

Aquest treball previ de l’equip de SIMPLe servirà de guia sobre quines seccions haurà de tenir la 
nova web, ja que s’ha demanat que mantingui per una banda els continguts de la web actual, i per 
altra les preguntes i restriccions del formulari de l’estudi OpenSIMPLe que determina si un usuari 
és apte per a l’ús de l’aplicació. 

Figura 5. Arbre de continguts de la web actual 
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4.2. Continguts 

Navegant en la pàgina web actual ens trobem amb una jerarquia de continguts poc encertada, i 
amb una navegació poc clara per a l’usuari. La pàgina web ha anat cresquen a mesura que el 
projecte SIMPLe ha anat requerint noves funcionalitats, sense una planificació prèvia. 

El fet de conservar els continguts a la nova web no implica no poder replantejar l’arquitectura 
d’aquest. De fet, aquesta acció és imprescindible: millorant la usabilitat del lloc web obtindrem una 
sèrie de beneficis tant per a l’usuari com en el moment de dissenyar i desenvolupar la web. 

Per una banda, treballant l’arbre de continguts i la jerarquia d’aquests aconseguirem una 
navegació clara i intuitiva que implicarà menys errors per part de l’usuari, i, per tant, també menys 
costos d’asistència, formació o ajuda a aquest. Aquesta navegació satisfactòria per a l’usuari 
reforçarà la confiança de l’usuari en el projecte, i resultarà en una taxa de conversió més alta. 

Per altra banda, en redissenyar el lloc web prestant especial atenció a la usabilitat, optimitzarem 
costos de producció al, per exemple, evitar haver de fer canvis o redissenys posteriors. 

Figura 6. Arbre de continguts de la nova web 

4.3. Plataforma 

Un dels requeriments que s’ha de tenir en compte és que es tracta d’una web dinàmica, que ha de 
ser fàcilment gestionable pel client. Actualment, l’equip de SIMPLe està fent servir WordPress com 
a plataforma per donar a conèixer l’Estudi SIMPLe, i el grau de satisfacció és alt. Es planteja la 
idea d’analitzar altres plataformes, però la popularitat de WordPress, el coneixement de la 
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plataforma per part del client i la seva bona acceptació, són només tres dels múltiples motius que 
el fan l’elecció idònia: 

• Alta personalització: El principal valor d’aquest CMS és la gran capacitat de control que ens 
permet tenir sobre aquest. No només compta amb innumerables plantilles, a més, comptem 
amb la plataforma al nostre servidor, pel que podem accedir a tots els arxius i editar-los 
mitjançant codi. 

• Gratuït: Es tracta d’una plataforma gratuïta Opensource. 

• Plugins: Aquestes extensions ens permeten completar la pàgina web amb funcionalitats 
afegides de manera relativament fàcil. 

• Facilitat d’ús: Compta amb una interfície molt intuïtiva, de manera que el seu ús a nivell 
usuari no requereix coneixements avançats. Si, a més, afegim que l’usuari administrador ja és 
familiar amb aquesta plataforma, no caldrà un temps de formació perquè pugui començar. 

• Responsive: La seva capacitat per adaptar-se a tot tipus de monitors o dispositius incrementa 
la seva usabilitat i millora l’experiència d’usuari. 

• Comunitat: Compta amb una gran comunitat d’usuaris i desenvolupadors, per la qual cosa és 
fàcil trobar solucions a problemes, dubtes o possibles errors. 

A més, l’equip de SIMPLe ja compta amb un domini i un hosting compatible amb WordPress per a 
la nova pàgina web. 

4.4. Qüestionari 

El requeriment principal i on recau tot l'interès d'aquest projecte és l'estudi OpenSIMPLe: un 
qüestionari que verificarà si l'usuari és apte per a l'ús de l'aplicació mòbil SIMPLe, és a dir, 
avaluarà mitjançant una sèrie de preguntes si pateix o és probable que pateixi el trastorn bipolar. 
En cas positiu, es demanaran unes qüestions sobre l'estat de salut i alguns aspectes de la vida 
diària de l'usuari, i es crearà un usuari i contrasenya per a l'aplicació mòbil. 
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Actualment s’està fent servir un formulari realitzat amb la plataforma JotForm. S’ha valorat la opció 
de continuar amb aquest formulari o desenvolupar un nou formulari integrat en la nova web. Un 
cop valorats els dos escenaris,  

- Si fem servir JotForm 

Avantatges 

•  L’equip de SIMPLe podrà continuar fent modificacions i afegint preguntes com estan fent 
actualment.  

Desavantatges 

•  No estarà integrat a nivell gràfic en la web. 

•  La usabilitat es veurà afectada per les limitacions de JotForm. 

- Si fem un formulari propi 

Avantatges 

•  Estarà perfectament integrat amb el disseny gràfic de la web. 

•  Hi ha menys limitacions i barreres per a implementar preguntes que reflecteixin casos 
d’ús més complexes, més enllà de simples condicionals. 

Desavantatges 

• Implementar noves preguntes o realitzar segons quins canvis en el formulari 
probablement requerirà l’ajuda d’un programador. 

Un cop presentat aquest anàlisi al client per a que pugui valorar les dues opcions, aquest ha 
expressat la seva voluntat de no dependre de plataformes externes com JotForm, i d’integrar el 
formulari en la nova web. 

Del formulari actual conservarem totes les preguntes, que han estat treballades per part del client, 
qui ha establert uns criteris per decidir l’elegibilitat de l’usuari. Estudiem el comportament d’aquest 
formulari per tal de poder desenvolupar de manera òptima el nou formulari a la nova web. 
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Figura 7. Diagrama de fluxe del qüestionari 

Volem guardar totes les dades introduïdes per l’usuari a cada enviament del formulari en la nostra 
aplicació per tal que l’usuari administrador pugui consultar-les per al seu estudi. 
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Per realitzar aquesta solució s’estudien dues vies de treball: 

• Crear una base de dades adhoc per a emmagatzemar les dades de cada formulari enviat  
Aquesta solució presenta molts problemes, ja que s'haurà de configurar una connexió a 
la base de dades separada del WordPress, i haurem de mantenir dues aplicacions 
separades amb els problemes de seguretat que això implica. Un altre motiu és que 
segons la tecnologia que es faci servir per desenvolupar la segona aplicació, s'han de 
prendre les mesures necessàries per a prevenir, per exemple, injecció de codi. A més, 
s'haurà de preparar un entorn des gestió o backend per poder visualitzar la informació. 
També s’ha de valorar que si es decideix fer servir una plataforma o Framework, 
implicarà una corba d'aprenentatge molt pronunciada, que molt probablement quedaria 
fora de l'abast del projecte. Aquesta solució queda descartada, ja que tots aquests 
factors impliquen més treball tant de desenvolupament com de manteniment de 
l’aplicació, així que pasem a la segona via: 

• Aprofitar les possibilitats de WordPress com a eina de treball  
El propi WordPress compta amb mecanismes de seguretat perquè no es puguin extreure 
certes dades de la base de dades. També ofereix, amb un cost relativament baix, crear 
noves vistes en el panell d'administració per a gestionar dades. Podem estudiar el fet 
que ens permeti crear un tipus personalitzat de Post per tal d'aprofitar totes les 
possibilitats que ens ofereix la plataforma per emmagatzemar objectes en la base de 
dades sense haver de fer consultes SQL a mà i crear una solució completament 
integrada amb un ús senzill per a l'usuari administrador. 

4.5. Prototips 

Per a ajudar a concretar amb el client l'estructura final de la web es presenta un prototip de baixa 
fidelitat de les diferents pantalles que es desenvoluparan. Aquests prototips ajuden al client a 
visualitzar la disposició dels continguts i de molts dels elements de la nova web abans de centrar-
se en la part gràfica d’aquesta. 
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Figura 8. Prototips Pantalles Web 
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Figura 9. Prototips Pantalles Web 
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4.6. Disseny gràfic 

Podem veure el disseny final i la disposició dels elements de la web. Comptem amb un menú 
superior des d'on podem accedir a tots els apartats de la web. En la pàgina d'inici, un banner 
superior amb un botó ens invita a participar en l'Estudi OpenSIMPLe. La imatge del banner ha 
estat obtinguda d'un banc d'imatges gratuïtes i lliures de llicències (http://unsplash.com/) i editada 
per tal que mostrés l'aplicació. 
 
A continuació, trobem la informació general sobre el projecte, i més per últim, un altre element 
comú a totes les pàgines com el menú superior: el footer, també amb un botó des del qual 
s'accedeix al formulari, amb el menú de navegació i els logotips de les entitats participants en el 
projecte. A l'Annex 3 trobem el disseny de més pantalles de la nova web. 
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Figura 10. Disseny Gràfic pàgina d’inici. 
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5. Desenvolupament 

El desenvolupament de la web s'ha realitzat en diferents iteracions, a continuació presentem cada 
una d'aquestes iteracions. 

5.1. Instal·lació i configuració del WordPress 

Tota la web està construïda sobre la plataforma WordPress, de manera que la primera iteració va 
consistir en la seva instal·lació a l'entorn local, analitzar-ne el seu funcionament, instal·lar-hi els 
components necessaris, i determinar el tema base sobre la que construirem tota la web. 

5.1.1. Instal·lació del WordPress 

WordPress ja incorpora un instal·lador que fa gran part de la feina per nosaltres. Utilitzant el client 
de MySQL Sequel, varem crear la base de dades MySQL al servidor local i un usuari amb només 
permisos per accedir a la base de dades de WordPress. 

Figura 11. Creació de la Base de Dades MySQL 

La raó de crear un usuari amb només aquests permisos es degut a WordPress emmagatzema les 
dades de connexió sense encriptar a un arxiu de configuració, de manera que si algú aconsegueix 
accedir als arxius del servidor pot fàcilment aconseguir les dades de connexió. Limitant l'accés al 
usuari utilitzat per carregar el contingut de la web, ens assegurem de que encara que això passi, 
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no quedi compromesa la seguretat de la resta del servidor de MySQL on hi tenim la base de 
dades. 

  
 

Figura 12. Creació i permisos usuari de la Base de Dades MySQL 

Un cop creada la base de dades només quedava descomprimir els arxius d'instal·lació al directori 
web on volem instal·lar el WordPress, i visitar la URL on apunta aquest directori web. 
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Figura 13. Inici assistent instal·lació de WordPress 

Abans de començar el assistent ja ens indica les dades que necessitarem per instal·lar el 
WordPress, per indicar les dades de configuració basta amb avançar a la següent pantalla i 
emplenar el formulari d'instal·lació tal i com mostra la Figura 8. 
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Figura 14. Dades de Connexió a la Base de Dades 

Si les dades que hem introduït son correctes, el següent pas consistira en la creació del usuari 
administrador del WordPress, ens caldrà indicar un nom d'usuari, una contrasenya, i un correu 
electrònic. 

  
 

Figura 15. Dades creació usuari Administrador WordPress 
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Figura 16. Missatge que indica que la instal·lació de WordPress ha finalitzat. 

Si tot ha anat bé, en el següent pas se'ns mostrarà un missatge informant que el WordPress ha 
sigut instal·lat i que ja podem accedir al panell d'administració, en el nostre cas, visitant la següent 
URL on hem fet la instal·lació: 

http://localhost/simple/wp-admin/ 

  
 

Figura 17. Panell d'Administrador de WordPress. 

5.1.2. Selecció del Tema Base 

Per modificar el comportament i aspecte visual de la web, WordPress utilitza un mecanisme de 
plantilles que els seus creadors anomenen temes o del anglès, themes. Tota la programació de la 
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web es realitza sobre d'un d'aquests Temes, pel que es molt important decidir bé quin tema 
s'utilitzarà com a punt de partida. 

Aquests temes tenen una estructura molt semblant, però alguns d'ells incorporen components i 
entorns de treball propis, del anglès Frameworks, que determinen com hem d'implementar la 
nostra solució, de manera que en alguns casos la corba d'aprenentatge pot ser molt pronunciada. 

En el nostre cas es van analitzar diferents Frameworks i Starter Themes, com es coneixen els 
Temes que serveixen de base per construir-ne un de propi, i es varen considerar els següents com 
a possible punt de partida: 

• Sage  
També gratuït, és més aviat un Framework que no pas un Starter Theme, incorpora una 
sèrie de components força interessants com son Bootstrap, SaSS, Gulp, i Bower. 
https://roots.io/sage/ 

• Genesis  
Es un altre Framework força complet, en aquest cas no gratuït, té un cost de $59,95. 
Disposa d'una extensa API, i incorpora plantilles responsives de sèrie que eviten haver 
de programar l'aspecte visual de la web des de zero. 
https://www.studiopress.com 

• Underscores 
És tracta d'un Starter Theme gratuït i open-source desenvolupat per el mateix equip que 
ha desenvolupat WordPress, te poques funcionalitats, però inclou totes el necessari per 
començar a desenvolupar la solució pròpia. A més, des de la seva web es pot 
personalitzar la descàrrega del Tema fixant el nom que volem utilitzar per al nostre Tema. 
http://underscores.me 

Després d'analitzar en profunditat aquestes tres solucions, es va determinar que la opció més 
adient era la de Underscores, básicament per tres raons bàsiques: A diferència de Genesis, es 
gratuït i open-source, i d'altra banda té tot el necessari per començar a desenvolupar, a diferència 
de Sage no requereix la instal·lació d'altres components per poder funcionar com per exemple 
Node, Composer o Yarn.  2

 https://github.com/roots/sage#requirements2
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Des de la pròpia web de Underscores, ens hem descarregat el Tema amb el que començarem el 
desenvolupament, posant-li de nom SimpleBipolar, a la Figura 12 podem observar l'aspecte visual 
de la web un cop instal·lat i activat el nou Theme, podem comprovar com haurem de programar 
tota la programació HTML/CSS per tal de que la web es visualitzi tal i com s'ha dissenyat. 

  
 

Figura 18. Panell d'Administrador de WordPress. 

5.1.3. Instal·lació del Plug-ins 

Una de les avantatges d'utilitzar WordPress, es que disposem d'una àmplia comunitat de 
desenvolupadors que desenvolupen components que permeten augmentar les possibilitats que 
ofereix el propis WordPress. Per portar a terme el desenvolupament de les funcionalitats de la 
nostra web s'han utilitzat i instal·lat els següents components. 

• ACF - Advanced Custom Fields  
És tracta d'un component que ens permet crear camps personalitzats, d'aquesta manera 
podem ampliar fàcilment com s'organitza el contingut, i que sigui més fàcil per l'usuari 
gestionar la informació. 
https://www.advancedcustomfields.com 
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• Contact Form 7  
Aquest component ens permet crear formularis de contacte d'una manera força senzilla. 
Disposa d'un petit editor que permet configurar com serà la plantilla de correu que 
s'enviarà, els camps del formulari, i les adreces de correu des d'on s'envia. 
https://contactform7.com 

5.2. Jerarquització del Contingut 

WordPress emmagatzema tot el seu contingut en un tipus de dades anomenat Post, obviant altres 
classes que ara mateix no son rellevant, la Figura 12 ofereix una visió clara i suficient de com es el 
model de dades. 

  
 

Figura 19. Diagrama de Classes bàsic de WordPress 

El tipus de dades Post conté atributs per definir el títol de la entrada, el contingut, l'usuari que l'ha 
creat, o a quina categoria pertany. WordPress distingeix dos tipus de contingut bàsic, els Posts i 
les Pàgines, ambdós s'emmagatzemen en aquesta estructura de dades, únicament canvia el valor 
de post_type. 

Post

- author : int
- date : datetime
- content : text
- title : text
- category : int
- excerpt : text
- status : varchar
- comment_status : varchar
- password : varchar
- name : varchar
- modified : datetime
- post_type : varchar

PostMeta

- meta_id : int
- post_id : int
- meta_key : varchar
- meta_value : text

1 0..*

User

- login : varchar
- password : varchar
- nicename : varchar
- email : varchar
- registered : datetime
- status : int
- display_name : varchar

1

0..*
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La part que ens interessa més a nosaltres del diagrama es la classe PostMeta, aquesta classe 
permet definir camps addicionals per a una instància de Post, aprofitarem aquesta arquitectura per 
crear un tipus de Post nou que permetrà emmagatzemar tots els qüestionaris enviats per els 
usuaris. 

5.2.1. Creació del tipus de Post EligibilityTest 

WordPress ens permet enregistrar un nou tipus de Post mitjançant una cria a register_post_type , 
anomenarem aquest nou tipus "Estudio de Elegibilidad", internament EligibilityTest. A la Figura 13 
podem veure el codi que s'encarrega d'enregistrar aquest nou tipus. 

  
 

Figura 20. Crida per enregistrar un nou tipus de post EligibilityTest 

   /  44 73



 Web Projecte SIMPLe

Tal i com podem observar a la Figura 14, un cop tenim el nou tipus de Post enregistrat, notem que 
al Administrador ja tenim un nou menú on podem accedir a totes les instàncies d'aquest nou tipus 
EligibilityTest. 

  
 

Figura 21. Panell d'Administració de WordPress amb el nou tipus enregistrat. 

5.2.2. Afegir nous atributs 

Tenim un nou tipus de Post però la seva estructura es exactament igual a la de "Entradas", només 
podem editar-ne el títol, el contingut, categoria, o etiquetes. Per crear nous atributs per a aquest 
tipus de posts utilitzarem el plug-in Advanced Custom Fields instal·lat prèviament.  

Amb aquest plug-in podem definir nous camps de diferents tipus, com per exemple tipus numèric, 
data, o fins i tot un selector d'opcions en forma de desplegable. Amb el propi plug-in podem 
determinar que volem que aquests camps només apareguin quan estem editant un Post de tipus 
EligibilityTest, de forma que automàticament es crearan les instàncies de PostMeta que siguin 
necessàries. 

A la Figura següent podem observar com s'ha de crear la regla per fixar que els nous camps 
creats només s'han de mostrar al nostre nou tipus de Post. 
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Figura 22. Creació de la regla que permet mostrar els camps en funció del tipus de Post. 

Anirem creant tots els camps necessaris que implementen el qüestionari indicant-ne el tipus, i 
altres opcions com per exemple si es un camp obligatori. 

  
 

Figura 23. Definició de nous camps utilitzant el plug-in Advanced Custom Fields 

Un cop creats els camps, tal i com podem observar a la següent, al afegir una nova entrada de 
tipus EligibilityTest, al editor tenim disponibles els diferents camps per tal de poder introduir-hi 
dades. 
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Figura 24. Nova entrada de tipus EligibilityTest amb els camps personalitzats. 

5.3. Enviament del Qüestionari 

5.3.1. Creació del Qüestionari a la part pública 

La següent part desenvolupada va ser l'enviament del Qüestionari, el nou tipus de Post i la 
personalització de camps ens permet disposar d'una UI al panell d'Administració per afegir nous 
estudis, però no està disponible per als usuaris que visiten la web. 

La solució a aquest problema va consistir en crear una nova pàgina amb WordPress que fa servir 
una plantilla personalitzada que hem pogut personalitzar amb codi PHP. Bàsicament, el que fem 
es utilitzar la crida acf_form per renderitzar un formulari que inclou tots els camps del tipus de Post 
EligibilityTest a la part pública de la web, de manera que quan els usuaris enviïn el formulari es 
crearà una nova instància d'aquest tipus únicament visible per als administradors de la web. 
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A la següent Figura es mostra el codi més rellevant de la plantilla que s'utilitza per mostrar el 
formulari. Notem com indiquem a la línia 61 que al enviar el formulari volem crear una nova 
instància del tipus EligibilityTest, línia 65. 

  
 

Figura 25. Codi per renderitzar el Qüestionari a la part pública de la web. 

A pesar d'aconseguir mostrar el formulari a la part pública de la web i poder crear noves instàncies 
amb els corresponents atributs utilitzant la pròpia estructura de dades de WordPress, aquesta 
solució va presentar un nou problema. El problema residia en que el qüestionari té al voltant de 60 
preguntes, i el formulari es mostrava sencer, la API no permetia massa personalitzacions, pel que 
a primera vista per l'usuari, emplenar-lo semblava força farragós. 

En un intent de fer aquesta secció de la web més amigable, es codificar un codi en JavaScript que 
permet agrupar les seccions del qüestionari en blocs. Per tal d'aconseguir-ho es van agrupar els 
camps en diferents grups, posant a cada un d'aquest grup el nom bloque_i, d'aquesta manera el 
codi JS analitza tots els camps i identifica els que tenen aquest nom i els marca amb la classe is-
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step, d'aquesta manera, utilitzant un codi CSS, es decideix que tots els grups han d'estar ocults 
excepte el que té la classe is-step i is-active, de fixar aquesta última classe se'n encarrega la 
funció setQuestionnaireStepToActive. 

  
 

Figura 26. Codi per agrupar els blocs del qüestionari. 

D'aquesta manera els grups de camps queden ocults i l'usuari pot anar desplaçant-se al llarg del 
formulari utilitzant els botons Següent i Anterior. 

5.3.2. Validació del Qüestionari 

En la majoria de casos no cal emplenar tot el formulari per determinar que no es compleixen els 
requisits per participar a l’estudi. Les validacions per determinar si compleix o no amb els requisits 
es determinen a nivell de grup, i donat que l'usuari emplena cada grup per separat, he cregut que 
el més adient era fer la validació a nivell de grup. 

D'aquesta manera, cada vegada que l'usuari prem el botó Següent, es validen les dades que ha 
introduït i es valida si pot continuar amb el procés o no. 

També utilitzant codi JS s'han codificat una sèrie de validacions que s'executen a cada pas, 
existeix una classe FormEligibilityTestValidation que s'encarrega de realitzar la validació 
mitjançant una crida al seu mètode validateFieldGroup, al qual li passem les regles de validació 
que volem que validi. 
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D'aquesta manera hem encapsulat tota la lògica de validació utilitzant una sèrie de funcions 
genèriques com per exemple: 

• isValid  
Donat un valor i una llista de valors vàlids ens diu si el primer es vàlid. 

• isAnAdult  
Donada una data de naixement ens diu si té més de 18 anys. 

• isRequired  
Donat un valor d'un camp ens indica si s'ha definit o no. 

• isDate  
Donada un valor ens diu si es una data vàlida o no. 

• isValidMail 
Donat un String ens diu si es un correu electrònic vàlid. 

A la seguent Figura podem veure un exemple de com s'especifiquen les regles de validació que el 
mètode validateFieldGroup s'encarregarà d'executar, basta amb indicar les validacions que volem 
executar indicant per a cada camp el seu tipus i la regla que volem executar.  

  
 

Figura 27. Codi per especificar les regles de validació d'un grup de camps del qüestionari. 

Un cop finalitzada la validació, el propi validador s'encarregarà d'executar la funció 
validations_callback i ens passarà els resultats per a que puguem decidir que fem en cada cas. 
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Al exemple de la figura, estem validant el grup 6, si l'usuari ha introduït totes les dades requerides, 
passem al següent grup de camps amb una crida a la funció setQuestionnaireStepToActive, línia 
272, en canvi si alguna de les validacions falla, s'encarregarà de fixar un missatge d'error als 
camps que presentin errors amb una crida a addErrorMessagesToFields, línia 271. 

Un cop s'han realitzat totes les validacions, el codi JS que controla la validació permet que el botó 
de Següent executi el seu comportament per defecte, que és enviar el formulari i enregistrar 
l'estudi a la base de dades. 

5.4. Creació del Usuari al servidor Parse 

Cada cop que emmagatzemo dades d'un estudi, ja sigui a l’enviar el formulari de la part pública o 
utilitzant el panell d'administració del propi WordPress s'executarà una rutina que determina si és 
necessari crear un nou usuari al servidor de Parse. 

Per a aconseguir-ho, aprofitarem que WordPress utilitza un patró observador per notificar de 
canvis o accions que es realitzaran, de manera que podem enregistrar-nos com a observadors per 
tal d'executar accions pròpies davant un determinat esdeveniment. En aquest cas ens registrem 
per ser notificats cada cop que s'emmagatzemi un Post utilitzant la funció acf/save_post. Així 
determinarem si una instància d'estudi necessita que creem l’usuari i contrasenya del servidor 
Parse. 

  
 

Figura 28. Codi que determina si es necessari crear l'usuari al servidor Parse. 

Notem com a la línia 65 de la Figura enregistrem al nostra funció create_parse_user_if_necessary  
per a que s'executi quan tingui lloc l'acció acf/save_post. Donat que no podem enregistrar la funció 
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per a un tipus de Post determinat hem de comprovar que el tipus de Post sobre el que estem 
rebent la notificació es EligibilityTest, línia 51. Si es així, determinarem si l'usuari vol realitzar el 
seguiment amb l'aplicació mòbil i si prèviament ja tenía un usuari creat, de no ser així crearem un 
nou usuari fent una crida al mètode createParseUser de la classe SimpleBipolarUser. 

Per crear l'usuari, generem un nom d'usuari i contrasenya aleatòries de la que en podem 
configurar el seu comportament, en aquest cas el nom d'usuari es una cadena de sis caràcters i la 
contrasenya de quatre. La implementació del mètode per crear l'usuari realitza una crida al 
controlador de Parse per intentar donar-lo d'alta, si no el pot donar d'alta perquè ja existeix un 
usuari amb el mateix nom ho torna a intentar indefinidament, línia 119. Ara bé, si l'error es un altre, 
només es realitzaràn tres intents en total, línies 92, 129 i 136. 

  
 

Figura 29. Codi que determina si es necessari crear l'usuari al servidor Parse. 
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Si l'usuari es crea correctament s'envia un correu electrònic amb les dades d'accés a l'usuari, línia 
108, notem que la contrasenya no s'emmagatzema, únicament el nom d'usuari que servirà per 
restablir la contrasenya en cas que un usuari ho demani. 

La implementació del mètode signUpUser es ben senzilla, utilitzem la llibreria PHP pròpia de 
Parse per interactuar amb la seva API, de manera que basta crear una instància de ParseUser, 
fixar l'usuari i contrasenya i realitzar una crida a signUp, a la figura següent tenim el detall de la 
implementació. 

  
 

Figura 30. Codi per donar d'alta l'usuari al servidor de Parse. 

5.5. Enviament de Dades d'Accés 

L'enviament de les dades d'accés es realitza utilitzant una classe pròpia que anomenem 
SimpleMailController, aquesta classe utilitza la pròpia API de WordPress per enviar correus 
electrònics fent servir wp_mail(). 

La raó d'implementar una classe pròpia la trobem en la possibilitat de configurar els tipus de 
correus que s'envien, així com suportar l'enviament dels correus en HTML, cosa que cridant 
directament la funció wp_mail() es força més complicat. 

Quan enviem un correu amb aquesta classe indicarem la plantilla de configuració que volem 
utilitzar per enviar el correu, $mailConfig: 

  
 

Figura 31. Signatura de la funció per enviar les dades d'accés dels usuaris. 
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D'aquesta manera, la classe automàticament carregarà la configuració del correu per a aquest 
enviament, cada un d'aquests arxius de configuració inclourà les següents variables: 

• $_MAIL_FROM_ADDRESS 
Per indicar quina adreça ha de sortir al camp De del correu. 

• $_MAIL_FROM_NAME 
Per indicar el nom que ha de sortir al camp De del correu. 

• $_MAIL_SUBJECT 
Per fixar l'assumpte que apareixerà al correu. 

• $_MAIL_MESSAGE 
Cos del missatge, que pot incloure etiquetes per personalitzar el missatge, per exemple 
__USERNAME__ i __PASSWORD__ per fixar dinàmicament el nom d'usuari i 
contrasenya. 

A continuació podem veure un exemple del arxiu de configuració del mail de benvinguda. 

  
 

Figura 32. Exemple arxiu de configuració del correu amb les dades d'accés. 
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5.6. Aspecte Visual de la Web 

L'última etapa del desenvolupament ha sigut tota la programació de la part pública de la web per 
tal que l'aspecte visual de la web implementés el disseny gràfic que s'havia realitzat en etapes 
anteriors. 

Donat que el Tema base que hem utilitzat implementava un aspecte visual molt bàsic, hem hagut 
de pràcticament fer tot el codi CSS des de zero. A pesar que això al principi ha suposat molta més 
feina, l'avantatge és que hem pogut controlar molt més la maquetació i la web no s'ha anat 
desmuntant a mesura que avançava en el desenvolupament i afegíem noves regles. 

El desenvolupament d'aquesta part s'ha fet en la seva majoria en PHP, HTML i CSS, per al CSS 
s'han fet servir regles que suporten els navegadors web més utilitzats. Incloent regles per a que el 
disseny fós responsiu i compatible amb dispositius mòbils, com per exemple el de la Figura 
següent. 

  
 

Figura 33. Exemple codi CSS que només s'aplica a dispositius d'una certa amplada. 

Podem observar com les regles de la Figura només s'apliquen a pantalles que tenen una mida 
inferior a 40.5em , de manera que els logos del peu de pàgina passen d'estar un al costat de 3

l'altre, a un a sobre de l'altre, una disposició més adient per pantalles petites. 

 em és una unitat de mesura per indicar que la mida es relativa a la mida de la font, en aquest cas 40.5 cops més gran.3
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6. Verificació 

Tot i que l'etapa de verificació és considerada posterior a la de desenvolupament, al llarg del tot el 
desenvolupament d'aquest projecte s'han anat realitzant proves sistemàtiques per tal de garantir 
l'òptim resultat del producte i de totes les seves funcionalitats i en cas de trobar errors o possibles 
casos no plantejats durant el disseny, he pogut fer les correccions oportunes. 

D’aquesta manera i, amb proves realitzades un cop obtingut el producte final, he comprovat que 
no hi ha errors tant en les funcionalitats de la web com en les del formulari. 

7. Usabilitat/UX 

Tant la usabilitat com l'experiència d'usuari són indispensables per tal d'assegurar l'èxit de la 
nostra web. A falta de temps per realitzar tests amb usuaris reals, s'ha optat per fer una cerca de 
webs funcionals i ben posicionades sobre temàtiques similars a les nostres (aplicacions mòbils i 
medicina). 

S’ha basat el disseny i la disposició dels elements en les pàgines visitades, sobretot les més 
populars, i en colors i formes de la imatge corporativa del projecte SIMPLe per tal de no trencar la 
coherència gràfica. Abans de començar a programar, s’ha mostrat el disseny a membres del 
projecte SIMPLe i a companys i coneguts per comprovar si la navegació podria ser intuïtiva o si 
s’havien de realitzar canvis.  

Finalment, s'ha aconseguit una web que funciona bé pel que fa a la usabilitat i navegabilitat, 
preparada per a usuaris tant amb experiència com inexperts. 

   /  56 73



 Web Projecte SIMPLe

8. Conclusions 

Aquest projecte ha estat l'oportunitat de posar en comú molts dels conceptes estudiats i treballats 
durant el Grau Multimèdia. Si bé el retràs en la data de començament a causa de raons externes 
ha reduït considerablement el temps per dedicar a l'execució del projecte, la possibilitat de 
col·laborar amb l'IMIM i l'equip del projecte SIMPLe en general ha estat una motivació extra al 
llarg de tot el procés de treball que ha ajudat a superar totes les dificultats. 
 
Encara que m'hauria agradat tenir més temps per poder treballar amb calma i gaudir del 
desenvolupament del projecte, crec que ha estat una experiència molt enriquidora i amb unes 
característiques que han fet que aquest treball hagi sigut més semblant a un projecte professional 
que a un treball acadèmic. 

En general, estic molt satisfeta amb el producte resultant, ja que a més de complir amb les 
funcionalitats demanades per l'equip del projecte SIMPLe, s'han implementat algunes millores 
com la possibilitat de tornar a generar una contrasenya des del mateix panel d'administració de 
WordPress. A més, crec que aporta una imatge més professional, al nivell del projecte en el qual 
estan treballant, i això també els ajudarà a tenir una major repercussió. 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9. Glossari 

- API: (sigles d’”Application Programming Interface”) es tracta d’un conjunt de funcions i 
procediments que ofereix una determinada biblioteca per a poder ser utilitzada per altres 
softwares. 

- CMS: (sigles de ”Content Management System”) és un programa que permet la gestió d’un 
lloc web i administració dels seus continguts a qualsevol usuari sense nocions de 
programació web. 

- CSS: Aquestes sigles corresponen a Cascading StyleSheets, o fulls d’estil en cascada. Es 
tracta d’un llenguatge creat per controlar l’apariència visual d’un document estructurat 
desenvolupat en un llenguatge d’etiquetes. 

- Framework: estructura definida per a la construcció o desenvolupament d’un software. 

- MySQL: estructura definida per a la construcció o desenvolupament d’un software. 

- HTML: (HyperText Markup Language) és un llenguatge d’etiquetes utilitzat pel 
desenvolupament de pàgines web. 

- JavaScript: Es tracta d’un llenguatge de programació que funciona del costat del client. 

- JotForm: eina en línia que permet crear formularis sense tenir coneixements de 
programació.  

- MAMP: (acrònim de Mac OS X, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python) és el conjunt de 
programes fets servir per a desenvolupar llocs web dinàmics. 

- PHP: Acrònim d'Hypertext Preprocessor, es tracta d’un llenguatge de codi obert que permet 
crear llocs web dinàmics. Entre les seves característiques trobem que es pot incrustar en 
codi HTML, permet aplicar tècniques de programació orientada a objectes, i que compta 
amb un suport destacable per a un ampli repertori de bases de dades. 
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11. Annexos 

11.1. Annex 1 - Identitat gràfica 
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11.2.  Annex 2 - Disseny gràfic 

Algunes pantalles amb el disseny gràfic final de la web: 

"  
Pàgina d’Inici. 
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"  
Novetats sobre el projecte. 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"  
Formulari per enviar consells psicoeducatius. 
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"  
Publicacions i Premis. 
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"  
Formulari de contacte i presentació del equip. 
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"  
Pàgina presentació del Estudi OpenSIMPLE 
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"  
Pàgina inci Estudi OpenSIMPLE 
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11.3. Annex 3 - Manual d’usuari 

El manteniment i gestió de la nova web de SIMPLe és senzill i està pensat per a que qualsevol 
usuari administrador sense coneixements de programació ho pugui realitzar des del panell 
d’administració amb l’usuari i contrasenya. 

Per a afegir noves entrades a la web, ja siguin Novedades, o temes d’ajuda, és suficient amb 
entrar a Entradas > Añadir Nueva, i insertar un títol i el cos del missatge. Per tal de publicar-la en 
la secció corresponent de la web, s’ha de seleccionar la categoria  en el menú de la dreta, i, per 
últim, en cas de tractar-se d’un tema d’ajuda, demanarà un número per tal d’ordenar les entrades 
en la secció de Ayuda de la web. 

"  
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En altres pàgines amb contingut estàtic, com, per exemple la de contacte, també podem afegir o 
modificar els textos i les imatges fàcilment: 

"  

"  
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Quan els usuaris omplin el qüestionari de l’Estudi OPENSIMPLe, les dades enviades 
s’emmagatzemaran a la pàgina Estudios, on l’administrador podrà consultar-los, ordenar-los per 
nom d’usuari, si volen fer ús de l’aplicació, o data de creació: 

"  

Si entrem en un estudi, podem observar el nombre d’usuari i les seves respostes. En cas que 
vulgui recordar la seva contrasenya, tenim l’opció d’enviar-li una nova, o, si no es va donar d’alta 
en l’aplicació, podem generar un usuari i contrasenya des d’aqui: 

"  
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També, des del panell d’administració de WordPress, podem editar les preguntes del qüestionari i 
crear noves fent servir l’Advanced Custom Fields: 

"  

"  
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11.4. Annex 5 - Lliurables 

• PAC_FINAL_mem_deLaHozHernandez_Ana.pdf 

Document amb la memòria de tot el projecte. 

• PAC_FINAL_prj_deLaHozHernandez_Ana.zip 

Arxiu comprimit amb tots els documents del projecte, tant codi com els arxius Illustrator i 
Photoshop utilitzats en el procés de disseny. 

• PAC_FINAL_prs_deLaHozHernandez_Ana.pdf 

Presentació del producte obtingut a un públic general, sense aprofundir en temes de 
desenvolupament ni decisions tècniques. 

• PAC_FINAL_autoinforme_deLaHozHernandez_Ana.pdf 

Valoració de les competències assolides al llarg del Grau Multimèdia i la seva aplicació en aquest 
treball. 

• PAC_FINAL_vid_deLaHozHernandez_Ana 

Presentació de tot el projecte en video. Aquesta presentació no s’ha lliurat al RAC sino que es 
publicarà pròximament mitjançant l'eina Present@. 

• Instruccions.txt 

Intruccions d’instal·lació de tota la aplicació. 

• Servidor Web Proves 

- La aplicació es troba instal·lada al següent servidor: 
http://139.59.134.81 
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