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RESUM DEL TFC 

 

El principal objectiu d’aquest Treball de Final de Carrera és dissenyar una aplicació 
que permetrà a qualsevol usuari crear una pàgina web amb la tecnologia Flash, 
independentment dels seus coneixements informàtics. 

Si algú vol fer una pàgina web en Flash, encara que tingui alts coneixements 
informàtics, si no té un cert domini amb aquesta tecnologia, no aconseguirà crear una 
web que sigui mínimament decent. Necessitarà passar-se una gran quantitat d’hores 
aprenent Flash abans d’estar totalment capacitat per crear una pàgina web amb cara i 
ulls. 

Aquí és quan entra en joc aquest TFC. Mitjançant una senzilla aplicació també 
realitzada en Flash, qualsevol usuari podrà crear la web  amb els continguts que 
vulgui, emplenant una sèrie de senzills formularis on podrà incloure el text i els noms 
de cada apartat, podrà triar les fotografies que vol que hi apareguin, els colors del fons 
i de la lletra, les diferents fonts que utilitzarà, el nombre d’apartats, el tipus de 
cadascun d’aquests apartats, la possibilitat d’incloure altres idiomes, entre un gran 
nombre d’altres opcions. 

Qualsevol usuari podrà crear la seva pròpia pàgina web totalment personalitzada 
amb un disseny atractiu i impactant, realitzada amb la tecnologia Flash, una cosa 
realment difícil d’aconseguir sense haver de passar-se mesos aprenent a fer anar el 
Flash, o gastant-te molts diners encomanant la tasca a professionals. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En aquest primer apartat d’introducció explicarem què és el que realment pretenem 
aconseguir amb la realització d’aquest projecte, així com la motivació que ens ha 
mogut a realitzar-lo. Apart d’això, també farem una breu descripció de l’estructura que 
tindrà aquesta memòria, on explicarem tot el procés de creació d’aquesta aplicació. 

 

 

1.1. MOTIVACIÓ 

 

En tot projecte o treball, sempre hi ha d’haver una raó que justifiqui la realització 
d’aquest, una motivació que ens mostri la necessitat de crear un nou producte que 
verdaderament serà útil per algú, i ens faci adonar dels motius que ens mouen a l’hora 
de realitzar-lo.  

Avui en dia, tota empresa, entitat, negoci o particular hauria d’estar present a 
Internet, per mitjà d’una pàgina web que la representi i mostri què és el que ofereix o el 
que pot ensenyar a la resta del món.  

Internet s’està convertint ràpidament en les noves Pàgines Grogues. Cada dia més 
persones l’utilitzen diàriament, i aquest creixement no mostra senyals de parar, ni tan 
sols de desaccelerar. És qüestió de temps que tota la informació del món acabi 
emmagatzemada en ordinadors, i estigui a la disposició de milions de persones 
mitjançant Internet. És per aquesta raó que tothom que es vulgui donar a conèixer, 
haurà de tenir el seu propi lloc a Internet, en forma de pàgina web. 

Existeixen molts tipus de pàgines web, amb característiques diferents. Les webs 
típiques que hem vist tota la vida estan realitzades amb un llenguatge de programació 
anomenat HTML. Aquestes webs podríem dir que són com anuncis d’una revista, on 
tota la informació que podem trobar no es mou, i no hi podem interactuar, en la que 
enlloc de passar de pàgina movent el paper, anem fent clics per anar d’un apartat a 
l’altre. 

Actualment, són cada cop més populars les webs realitzades amb la tecnologia 
Flash. Aquest tipus de webs són molt més atractives visualment que les HTML, degut 
a la possibilitat que donen de realitzar animacions vectorials (més endavant explicarem 
en què consisteixen). Podríem dir que aquestes pàgines web són com els anuncis de 
televisió, enlloc d’una revista, ja que els elements es mouen, i són més impactants i 
espectaculars, amb la peculiaritat de que l’usuari pot anar interactuant amb ella segons 
els continguts que li interessi veure. 

Està clar que en el món que vivim, on hi ha molta competència i rivalitat entre les 
empreses, tenir un lloc web que impacti als usuaris és molt important, ja que aquest és 
un factor important a l’hora de contactar amb un lloc o un altre. Per tant, és 
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recomanable tenir un lloc web amb un disseny atractiu i innovador, una cosa realment 
molt més fàcil d’aconseguir amb les pàgines web en Flash. 

La creació d’una pàgina web no és una tasca fàcil, sobretot si en volem una en 
Flash. Si les empreses grans en volen tenir una web, no hi ha gaires problemes, 
encomanen la realització d’una web a professionals, i paguen la quantitat que valgui. 
Però és empreses petites o familiars ja ho tenen més difícil. La realització d’una web 
és una tasca realment cara, i requereix una forta inversió que molts empresaris no es 
poden permetre, i s’han de conformar amb webs molt senzilles, en cas que en puguin 
tenir. 

Amés de les empreses petites, hi ha molts usuaris que volen crear pàgines 
personals, o de qualsevol tema que els hi agrada, per tal de poder compartir 
informació amb gent de tot el món. Són aquest grup de la població que no es pot 
permetre tenir una pàgina web que pugui satisfer totes les seves necessitats, 
realitzada en la tecnologia Flash, en les que ens centrarem en aquest projecte. 

El projecte consistirà bàsicament en una aplicació que permetrà a qualsevol usuari, 
independentment de la seva experiència i coneixements informàtics, crear una pàgina 
web en Flash, amb un disseny atractiu i impactant. D’aquesta manera, aconseguirem 
que tothom pugui tenir una web.       

Avui en dia, cada cop són més freqüents les pàgines web que utilitzen la tecnologia 
Flash, ja que permeten moltes més possibilitats de disseny i un aspecte molt més 
atractiu a la vista, si les comparem amb les webs normals realitzades amb el 
llenguatge HTML.  

Crear una web amb HTML podríem dir que és bastant senzill, degut a l’existència 
de programes com ara el Dreamweaver o el FontPage, que et generen tot el codi de 
manera automàtica. Sense tenir gaires coneixements informàtics, i una mica de 
pràctica, qualsevol usuari pot crear una pàgina web senzilla utilitzant aquests 
programes. Això no passa amb el Flash. 

No existeix cap tipus d’aplicació que permeti crear una pàgina web amb la 
tecnologia Flash de manera semiautomàtica, que sigui més o menys completa. 
Actualment existeixen alguns programes, com el A4Desk, que et permet crear 
senzilles pàgines en Flash a partir de plantilles ja fetes, però que deixen bastant que 
desitjar pel que fa als continguts que pots introduir a la web. Apart de que aquest 
programa no és gratuït, s’ha de pagar si vols plantilles noves. Més endavant 
comentarem els continguts d’aquest programa, per tal de fer-nos una idea de 
l’aplicació que voldrem crear nosaltres, i les diferències que tindrà amb aquest.  

La principal motivació a l’hora de realitzar aquest projecte és el fet de desenvolupar 
una eina que puguin fer servir els usuaris, independentment dels seus coneixements 
informàtics, per a crear pàgines web amb Flash, de manera senzilla, i que puguin oferir 
bastants opcions pel que fa als continguts. 
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1.2. OBJECTIUS 

 

La realització d’un Projecte de Final de Carrera sempre ha de tenir uns certs 
objectius preliminars clarament marcats. Sense aquests objectius, no sabrem el 
resultat que ha de tenir el producte quan ja estigui acabat, ni què és exactament quin 
és el producte que volem aconseguir. 

En l’apartat anterior hem parlat d’un programa que et permet crear un cert tipus de 
pàgines web en Flash, anomenat A4Desk. Aquest programa et dóna unes quantes 
plantilles a elegir quan arranques el programa, pàgines en Flash ja fetes, on l’únic que 
pots fer és canviar els noms dels títols dels apartats, on són tots exactament iguals (un 
text amb una fotografia al costat). L’aplicació que pretenem crear en aquest projecte 
volem que tingui més opcions de personalitzar els continguts de la web, amb varis 
tipus d’apartats diferents, no només l’apartat típic del text amb la fotografia. Seria 
interessant poder tenir opcions com tenir varis subapartats dins d’un mateix apartat, 
una cosa realment comuna en totes les pàgines web, un apartat de fotografies, per 
exemple, on poguessis ficar tantes imatges com volguessis, entre altres.   

Seria una cosa realment útil que hi hagués algun programa mitjançant el qual 
l’usuari podés elegir ell mateix entre diferents tipus d’apartat, i certs elements 
opcionals, segons les seves necessitats, així com proporcionar-li la possibilitat 
d’incloure elements bàsics que han de tenir webs usables i accessibles, dels quals no 
en tenia coneixement. 

Apart d’això, també hi ha d’haver la possibilitat de modificar la web que ha creat, 
així com poder visualitzar els resultats abans de penjar la web a Internet. 
Necessitarem almenys quatre aplicacions per aconseguir tots els objectius que ens 
hem marcat. Una per crear tantes pàgines webs com vulguem, una altra per modificar-
les, una altra per visualitzar-les, i una altra per publicar la web, és a dir, 
emmagatzemar-la individualment mitjançant la generació d’un fitxer HTML que 
contindrà només una pàgina web en concret. 

Totes aquestes aplicacions han de tenir un disseny únic i impactant, per tal de 
donar a l’usuari un interès i una motivació extres, que l’empenyin a continuar la creació 
de la web, fent que sigui una tasca divertida, entretinguda i enriquidora. 

Un altre objectiu important serà obtenir una bona usabilitat i accessibilitat en la web 
creada, i a mesura que puguem, també en l’aplicació. Anem a familiaritzar-nos una 
mica amb aquests dos conceptes, imprescindibles per construir una bona pàgina web. 

La Usabilitat és una característica imprescindible que han de complir totes les 
aplicacions interactives per tal de ser correctes i no presentar cap tipus de problema 
de navegació als usuaris. Haurem d’aconseguir que els usuaris puguin complir els 
seus objectius de la manera més senzilla possible. Voldrem que les aplicacions siguin 
senzilles d’utilitzar, sense necessitat d’instruccions ni complicats procediments de 
creació ni coneixements informàtics previs, sense que això impliqui que els continguts 
de la web siguin escassos. El que volem aconseguir és una aplicació que doni moltes 
opcions de personalitzar els continguts de la web a l’usuari, però que no sigui 
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complicada de fer anar, fent que sigui pràcticament impossible que l’usuari es perdi, i 
sempre pugui saber què ha de fer a continuació.  

L’Accessibilitat fa referència a l’adaptació de la nostra pàgina web a les possibles 
discapacitats que podran tenir els usuaris, de manera que aquests no tinguin cap tipus 
de problema a l’hora d’aconseguir els seus objectius. Hem de buscar solucions per 
totes les possibles discapacitats que poden sofrir els usuaris de la pàgina web. 
Tindrem en compte les diferents tècniques que s’utilitzen actualment per a que les 
persones amb algun tipus de discapacitat no tinguin cap impediment per navegar per 
tots els continguts de la web. 

 

 

1.3. ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA 

 

La memòria d’un projecte sempre ha d’estar perfectament estructurada, estudiant 
primer els continguts i apartats que aquesta haurà de tenir, per seguidament 
desenvolupar-los degudament. 

 Aquí farem una breu explicació de tots els apartats que podrem trobar en aquesta 
memòria, per tal de fer-nos una idea de tots els continguts que la formaran, abans 
d’endinsar-nos completament en ella. 

 

 Tecnologies Implicades 

Aquí farem una descripció de totes les tecnologies informàtiques que seran 
utilitzades per realitzar l’aplicació del projecte. Aquestes tecnologies seran el Flash, el 
MySQL i el PHP. Explicarem en que consisteixen cadascuna d’elles, les 
característiques que tenen, i de quina manera les utilitzarem en la creació de 
l’aplicació. 

 

Metodologia  

Farem un resum de tots els passos que hem seguit per tal de crear l’aplicació. Des 
de l’estudi previ per tal de saber totes les necessitats dels usuaris que utilitzaran la 
nostra aplicació, fins a la metodologia i procés de creació de les funcionalitats 
resultants, passant per les diferents maneres d’aconseguir els nostres propòsits 
utilitzant les tecnologies explicades en l’apartat anterior. 

Explicarem tots els elements que haurà de tenir una pàgina web completa, de les 
característiques que volem crear, la manera en que l’usuari introduirà les dades que 
formaran la web amb l’aplicació en Flash, les bases de dades que utilitzarem per 
emmagatzemar-les amb el MySQL, i la manera de guardar-les i carregar-les mitjançant 
el PHP. 
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 Resultats 

Explicarem una per una totes les funcionalitats i programes resultants de la creació 
d’aquesta aplicació. Direm en què consisteixen cadascuna d’elles, i el seu 
funcionament específic i pas per pas, mitjançant captures de pantalla. 

Les principals funcionalitats resultants seran una aplicació per crear pàgines web, 
una altra per modificar les webs creades, una altra per visualitzar-les, i una altra per 
publicar-les. Ja veurem com funcionen exactament cadascuna d’elles. 

 

Conclusions 

Analitzarem tot el treball realitzat, per veure si hem aconseguit tot el que ens 
havíem proposat, així com fer un balanç total de l’aplicació creada, des d’un punt de 
vista crític, per tal de veure totes les coses positives que hem tret de la realització 
d’aquest projecte. 

 

Futures extensions 

Inclourem també un recull de possibles ampliacions per fer més completa 
l’aplicació, amb noves opcions i indicant les possibles mancances que s’hi poden 
trobar. Bàsicament, aquestes futures extensions faran referència al disseny de la web, 
ja que en l’aplicació, totes les webs seran bastant semblants les unes amb les altres, 
on només canvia els colors i els tipus de lletra. 

 

Bibliografia 

Inclourem tots els llibres, pàgines web, i documents que hem consultat per la 
realització del projecte, tots ells relacionats amb la temàtica de tots els recursos 
utilitzats. 
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2. TECNOLOGIES IMPLICADES 

 

El projecte consistirà bàsicament en realitzar una aplicació que ens permetrà crear 
una pàgina web en Flash. Està clar que una de les tecnologies que utilitzarem serà el 
Flash . En aquest apartat explicarem en què consisteix exactament aquesta tecnologia, 
i quines propietats té. 

Necessitarem també emmagatzemar en algun lloc totes les dades de la pàgina (o 
pàgines) web que l’usuari crearà amb l’aplicació. Per tal d’aconseguir-ho, utilitzarem 
les bases de dades. Concretament, farem anar el MySQL , un gestor de bases de 
dades que ens permetrà guardar de manera estructurada tota la informació que 
l’usuari hagi introduït per crear la web. En aquest apartat farem una breu introducció 
per tal de conèixer una mica més a fons en què consisteix aquest gestor. 

Aparentment, ja tenim tots els elements per començar a crear l’aplicació. La 
tecnologia Flash ens permetrà fer la interfície de l’aplicació, i amb el MySQL 
emmagatzemarem totes les dades. Però ens trobem amb el problema de que Flash i 
MySQL són dues tecnologies no es poden comunicar directament entre elles. Aquí és 
on entra en joc la tercera de les tecnologies que utilitzarem per realitzar el projecte, el 
llenguatge de programació PHP. Podríem dir que aquest llenguatge serà el canal 
mitjançant el qual connectarem l’aplicació en Flash amb les bases de dades del 
MySQL. A continuació explicarem com funciona exactament, i com l’utilitzarem per la 
nostra aplicació. 

 

 

2.1. FLASH 

 

El Flash és una tecnologia freqüentment utilitzada en el disseny de webs, que 
permet la creació d’animacions vectorials. L’interès en l’ús de gràfics vectorials és que 
aquests permeten crear animacions de poc pes, és a dir, que tarden poc temps en ser 
carregades pel navegador. Existeixen dos tipus de gràfics: 

� Gràfics vectorials:   

Són imatges representades a partir de línies (o vectors) que posseeixen 
determinades propietats (color, doblària…). La qualitat d’aquestes imatges no 
depèn del zoom o de la de resolució amb la qual s’està mirant el gràfic. Per molt 
que ens apropem, el gràfic no es pixelitza, ja que l’ordinador traça 
automàticament les línies per aquest nivell d’apropament. 

En la Figura 1 podem observar un exemple de gràfic vectorial, per tal de poder-la 
comparar posteriorment amb la imatge amb mapa de bits.  
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Figura 1: Exemple de Gràfic Vectorial 

� Imatges en mapa de bits:  Aquest tipus de gràfics són com una mena de 
quadrícula en la qual cadascun dels quadrats (píxels) mostren un color 
determinat. La informació d’aquests gràfics és guardada individualment, definida 
per les coordenades i el color de cadascun dels píxels. Aquests tipus de gràfics 
són dependents de la variació de la mida i resolució, podent perdre qualitat al 
modificar successivament les seves dimensions. 

 

 

Figura 2: Exemple Mapa de Bits 

 

Flash  aprofita les possibilitats que ofereix treballar amb gràfics vectorials , 
fàcilment redimensionable i alterables mitjançant funcions, així com d’un 
emmagatzemament intel·ligent de les imatges i sons utilitzats en les seves animacions 
per mitjà de biblioteques, per optimitzar la mida dels arxius que les contenen. 

Aquesta optimització de l’espai que ocupen les animacions, combinada amb la 
possibilitat de carregar l’animació al mateix temps que aquesta es mostra al navegador 
(tècnica anomenada streaming), permet aportar elements visuals que donen vida a 
una web sense que el temps de càrrega de la pàgina s’allargui fins límits insospitats 
pel visitant. 
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Amés d’aquest aspecte simplement estètic, Flash introdueix en el seu entorn la 
possibilitat d’interaccionar amb l’usuari. Per aconseguir-ho, Flash invoca un llenguatge 
de programació anomenat ActionScript. Aquest  (amb clares influències del JavaScript) 
està Orientat a Objectes, i permet, entre altres moltes coses, gestionar formularis, 
executar diferents parts d’una animació en funció d’esdeveniments produïts per 
l’usuari, saltar a altres pàgines, etc.   

D’aquesta manera, Macromedia posa a la nostra disposició una tecnologia pensada 
per aportar vistositat a les pàgines web, al mateix temps que ens permet interaccionar 
amb els usuaris. Flash no és l’única alternativa de disseny vectorial aplicada a la Web, 
però sense cap dubte, es tracta de la més popular i més completa d’elles. 

 

 

2.2 MYSQL 

 

MySQL és un gestor de bases de dades relacionals fàcil d’utilitzar i increïblement 
ràpid. També és un dels motors de bases de dades més utilitzats a Internet. La 
principal raó d’això és perquè és gratuït per aplicacions no comercials. 

Les característiques principals de MySQL són:  

� És un gestor de base de dades.  Partint de la idea de que una base de dades és 
un conjunt de dades organitzades, podem dir que un gestor de bases de dades 
és una aplicació capaç de manejar tota la informació que aquestes tenen de 
manera eficient i còmoda. 

� És una base de dades relacional.  Una base de dades relacional és un conjunt 
de dades que estan emmagatzemades en taules entre les quals s’estableixen 
unes certes relacions per a gestionar les dades de manera eficient i segura. Per 
tal de realitzar totes les operacions d’aquesta gestió de dades, s’utilitza el 
llenguatge estàndard de programació SQL. 

� És Open Source.  El codi font de MySQL es pot descarregar gratuïtament 
d’Internet, i és accessible per a tothom que el necessiti. Utilitza la llicència GPL 
per aplicacions no comercials, orientada principalment a protegir la lliure 
distribució, modificació i ús de software. 

� És una base de dades ràpida, segura y fàcil d’utili tzar.  Gràcies a la 
col·laboració dels usuaris, i al tractar-se d’una de les bases de dades més 
utilitzades a Internet, aquesta ha anat millorant optimitzant la seva velocitat i 
facilitat d’ús. 

� Existeix una gran quantitat de software que l’utili tza. Degut a la seva gran 
popularitat, hi ha una gran varietat de software que s’ha adaptat per tal de poder-
lo utilitzar. 
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2.3. PHP 

 

PHP és un llenguatge de programació (originàriament PHP Tools, Personal Home 
Page Tools), que serveix principalment per proporcionar característiques dinàmiques a 
una pàgina web. El PHP pot combinar-se amb bases de dades MySQL, oferint 
resultats molt interessants per totes aquelles pàgines web que pretenguin figurar com 
actives i dinàmiques. 

Entenem com a pàgina dinàmica aquella web que no es limita simplement a mostrar 
la informació a l’usuari en forma de text i fotografies, sinó que apart d’això aquest hi 
pot interactuar, emplenant formularis, o introduint qualsevol tipus de dades per a 
qualsevol propòsit. 

El llenguatge PHP té la característica de poder utilitzar-se conjuntament amb 
llenguatge HTML, utilitzat per crear pàgines web. PHP, al contrari d’ HTML, té la 
característica que s’interpreta i s’executa directament en el servidor on està penjada la 
web, mitjançant el qual el visitant d’aquesta només rep el resultat buscat pel codi en el 
que està escrit.  

A l’igual que el MySQL, el PHP és Open Source. És gratuït, i el seu 
desenvolupament depèn de milions de programadors que l’utilitzen i el van 
perfeccionant i desenvolupant segons les necessitats que van apareixent dia a dia en 
el disseny web. 

En la figura 3 podem observar de manera més gràfica la relació entre les tres 
tecnologies que utilitzarem a l’hora de realitzar el nostre projecte: Flash, PHP i MySQL. 
Aquesta representació ens servirà per acabar d’entendre el paper que farà cadascuna 
d’elles en l’aplicació que volem construir.  

 

 

Figura 3: Relació Flash - PHP – MySQL 
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En resum, la tecnologia Flash  ens permetrà realitzar la interfície tant de l’aplicació 
creadora de webs, així com la pàgina web resultant, aplicant les animacions vectorials 
que la caracteritzen. Serà la interfície que veurà l’usuari des de la pantalla del seu 
ordinador. 

Amb el gestor de bases de dades MySQL  podrem emmagatzemar i organitzar totes 
les dades que introduirà l’usuari a l’hora de crear la seva pàgina web amb l’aplicació 
del projecte. La base de dades es guardarà en el servidor on estigui allotjada 
l’aplicació a Internet. 

Finalment,  el llenguatge de programació PHP ens permetrà realitzar tot tipus 
d’interacció entre l’aplicació Flash i la base de dades del servidor, permetent tant 
inserir o modificar les dades que introdueixi l’usuari a l’hora de crear la pàgina web, 
així com carregar-les quan aquest vulgui visualitzar la web que ha fet. Ho 
aconseguirem mitjançant les consultes SQL que farem a la base de dades. 
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3. METODOLOGIA 

 

En aquest apartat intentarem explicar tot el procés de creació que hem seguit per 
tal de realitzar la sèrie d’aplicacions que formaran el projecte, que permetran a l’usuari 
crear una pàgina web en Flash. Analitzarem tots els elements que haurem d’incloure 
per crear una pàgina web realment completa, així com la manera que hem cregut 
òptima de guardar-los en les bases de dades, juntament amb la metodologia utilitzada 
per introduir les dades i recuperar-les posteriorment per carregar les pàgines web 
creades. 

Realitzar una aplicació en Flash per crear pàgines web en Flash no és una tasca 
fàcil. S’han de tenir en compte un gran nombre de punts, com per exemple la manera 
en que l’usuari introduirà les dades, quines d’elles li interessen entrar i quines no, en 
quin moment del procés de creació li demanes elegir certes opcions de la web... apart 
de la manera d’emmagatzemar les dades de manera ordenada i totalment 
estructurada, ja que s’hauran de recuperar automàticament quan l’usuari carregui la 
pàgina web que ha creat. Són més coses del que sembla a primera vista, i s’ha de 
començar per algun lloc.  

Abans de començar a programar l’aplicació, s’havia de realitzar un estudi per tal de 
saber quins són els elements principals que ha de tenir una pàgina web amb una 
usabilitat alta. La recopilació de tota aquesta informació permetria saber exactament 
quins són els elements necessaris per crear una pàgina web, i per tant, les dades que 
haurà d’introduir l’usuari per tal de crear-la. D’aquesta manera, es satisfaran totes les 
necessitats que puguin tenir els usuaris per tal de crear la web que ells vulguin amb la 
nostra aplicació. 

 

 

3.1. ANÀLISI DE LA DIVERSITAT 

 

A l’hora de crear una pàgina web, hem de tenir present que tothom que tingui 
connexió a Internet podrà accedir als continguts de la nostra web. Hem de tenir en 
compte a totes les persones arreu del món que poden arribar a entrar a la nostra 
pàgina web, per tant, haurem d’adaptar la nostra pàgina web a les necessitats de 
cadascun d’ells, per tal de que aquests puguin realitzar una navegació eficient per la 
nostra aplicació. Amb això aconseguirem una alta accessibilitat en la nostra web. 

Quan parlem de pàgina web, ens referim a la web resultant que l’usuari haurà 
construït mitjançant l’aplicació creadora de pàgines web. Tot i això, intentarem que 
l’aplicació també tingui una bona accessibilitat i usabilitat. 

Per tal d’obtenir els resultats més òptims possibles, haurem de tenir en compte 
quins diversos factors als quals els hi hem de donar certa importància. Aquests són els 
enumerats a continuació. 
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3.1.1. DISCAPACITATS 

 

Són moltes les persones que poden sofrir algun tipus de discapacitat. Intentarem 
dissenyar la nostra interfície web de manera que no representi cap tipus de barrera per 
la gent que tingui algun tipus de limitació tant física com cognitiva. Haurem de 
permetre que la nostra aplicació utilitzi dispositius d’interacció alternatius, adequats a 
les capacitats físiques de cada usuari. 

Amb els temps que corren, la població cada cop està envellint més. El nombre de 
persones de més de 65 anys està augmentant cada anys que passa, i el nombre de 
limitacions que tenen aquest tipus d’usuaris són bastant elevades. Els usuaris que 
puguin entrar a la nostra web poden sofrir qualsevol tipus de discapacitat. Haurem 
d’adaptar la nostra aplicació a totes aquestes limitacions que puguin sofrir els usuaris. 

Farem una descripció de cadascuna de les limitacions que podran tenir els nostres 
usuaris, per tal de buscar possibles solucions per facilitar la navegació de la nostra 
aplicació. Les principals discapacitats que podran sofrir els usuaris seran les següents. 

 

� Visuals   

És possible que els usuaris de la web tinguin alguna discapacitat visual. La 
discapacitat pot variar des de ceguesa fins a una simple miopia passant per 
malalties visuals com daltonisme. Les discapacitats visuals, en general, augmenten 
en nombre amb la edat. El pas dels anys en les persones augmenta la dificultat 
visual, ja sigui per vista cansada, hipermetropia, entre altres.  

Per corregir aquestes discapacitats, les mesures mes ràpides i fàcils que podem 
prendre són dissenyar la pàgina amb colors que siguin ben contrastats per que es 
pugui llegir be les lletres i augmentar la mida de les fonts. Amb aquestes mesures 
facilitarem l’accés i la navegació als usuaris de visió reduïda. 

 

� Auditives  

Al igual que les discapacitats visuals, les discapacitats auditives varien. Pot ser 
que l’usuari sigui sord o que simplement tingui dificultats auditives. El nombre 
d’aquestes discapacitats també augmenta amb el temps (en general a partir dels 
50 anys) provocant l’aparició de major dificultat auditiva i sordesa en la gent mes 
gran.  

En principi aquest grup de població no es veuran gaire afectats per la seva 
discapacitat al accedir a la pàgina, ja que la informació auditiva serà nul·la. 
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� Motrius  

Els usuaris poden patir qualsevol discapacitat motriu, siguin de la edat que 
siguin. Pot ser que siguin paralítics de naixement o per algun accident, que tinguin 
alguna extremitat deficient, que pateixin alguna malaltia com el parkinson, que 
simplement tinguin un braç immobilitzat per algun tipus de lesió o que portin un 
vestit que els limiti el moviment. 

Per solucionar aquest problema, degut a que per a les persones amb 
discapacitats d’aquest tipus els hi és molt difícil utilitzar el ratolí, farem que la 
navegació de per la pàgina sigui òptima utilitzant nomes el teclat. 

 

� Cognitives.   

Els usuaris poden patir alguna discapacitat cognitiva que limiti la seva capacitat 
de rebre informació, ja sigui per alguna malaltia com la hiperactivitat o la dislèxia o 
per algun altre motiu, o que limiti la seva capacitat de lectura, com pot ser un 
usuari estranger que no entén el català o algú que no porta les seves ulleres de 
lectura. 

Per corregir aquestes discapacitats, farem que els continguts de la web siguin 
senzills, de lectura senzilla i entenedora, així com una navegació clara. Apart 
d’això, inclourem diferents idiomes. 

 

 

3.1.2. IDIOMES 

 

Usuaris d’arreu del món poden arribar a connectar-se a la pàgina web que crearem. 
Aquí serà important diferenciar entre l’aplicació creadora de pàgines web, i la web 
resultant.  

Està clar que els principals usuaris que utilitzaran l’aplicació creadora de pàgines 
web seran de Catalunya o d’arreu de l’estat espanyol, per tant, per l’aplicació creadora, 
amb els idiomes català i castellà en tindrem prou. Però pel que fa a la web resultant, 
hem de tenir en compte que la podran visitar una gran quantitat de persones de 
diversos països estrangers, per tant haurem d’incloure com més idiomes millor. Però 
nosaltres no ens haurem de preocupar d’aquest aspecte, ja que li donarem a l’usuari la 
possibilitat de traduir la web a diferents idiomes. Serà ell qui decidirà a quins idiomes 
s’haurà de traduir la web.  
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3.1.3. NAVEGADORS 

 

Per navegar per Internet és imprescindible tenir un Navegador instal·lat a 
l’ordinador, que permetrà a l’usuari accedir a la meva pàgina web. Però no tots els 
Navegadors són iguals, alguns mostren la informació i els gràfics de manera diferent, 
per tant haurem d’assegurar-nos que la pàgina web es pugui visualitzar perfectament, 
independentment del Navegador que s’utilitzi. 

Els navegadors més utilitzats actualment són el Microsoft Internet Explorer, el 
Mozilla Firefox i l’Opera. Tots aquests navegadors tenen suport per la tecnologia 
Flash, per tant no tindrem cap problema a l’hora de visualitzar la web. 

 

3.1.4. RESOLUCIONS 

 

Arribem a un apartat realment important pel que fa a la visualització de l’aplicació 
web. Estem parlant de les resolucions de pantalla. La resolució amb la qual l’usuari 
tingui configurat el monitor del seu ordinador, determinarà de manera decisiva la 
manera en que aquest visualitzarà la pàgina web. 

 Cada cop les pantalles són més grans. Fa uns anys la mida estàndard dels 
monitors era de 15 polzades. Actualment, les pantalles que tenen la majoria dels 
usuaris van des de les 17 polzades fins les 21. Degut a aquest augment de la mida 
dels monitors, els usuaris utilitzen unes resolucions molt diverses, que afectaran a la 
visualització del nostre lloc web. 

Moltes pàgines web estan optimitzades per una resolució 800x600, fent que si 
s’utilitzen resolucions superiors com ara 1024x768 o 1280x1024 la web en Flash es 
visualitza de manera molt petita, fent que sigui dificultós de llegir. 

Per solucionar-ho, farem que la pàgina web s’adapti a la mida de la finestra, de 
manera que aquesta es redimensioni per a que es visualitzi sempre igual, 
independentment de la resolució que utilitzi l’usuari final que visitarà la web creada 
amb la nostra aplicació. 
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3.2. ESTUDI DELS ELEMENTS QUE FORMARAN LA WEB 

 

El resultat que pretenem aconseguir amb aquest projecte és que els usuaris de la 
nostra aplicació puguin crear una pàgina web ben estructurada, amb una gran 
quantitat i varietat de continguts, així com una alta usabilitat i accessibilitat. Per tant, 
abans de començar a pensar en com serà la web, i com serà l’aplicació per introduir 
les dades, hem de pensar quins seran els elements que formaran la web.  

Haurem de realitzar un petit estudi per tal d’esbrinar quines parts haurà de tenir la 
web, així com la distribució d’aquestes, i la manera de representar-les, per tal 
d’aconseguir que es compleixin tots els objectius que ens hem anat marcant. 

Començarem analitzant tots els elements que haurà de tenir una pàgina web que 
s’adapti a les nostres necessitats. Seguidament, veurem els diferents tipus d’apartats 
que haurem de tenir, així com l’estructura i els elements de cadascun d’ells. Després 
analitzarem tipus d’apartats especials, com poden ser el mapa web, o l’apartat de 
contacte, mitjançant el qual l’usuari podrà contactar amb els creadors de la web. 

Finalment, mitjançant cadascun d’aquests estudis, podrem establir quins seran 
cadascun dels elements que formaran la nostra pàgina web definitiva, de manera que 
es puguin complir tots els requisits que ens hem marcat. 

 

3.2.1. ELEMENTS DE LA PÀGINA INICIAL 

 

Una de les parts més importants d’una web és la plana inicial. Aquesta serà la 
pàgina de presentació de la web, on l’usuari es farà una primera idea de què podrà 
trobar a la web, així com l’estructura d’aquesta i la navegació.  

El primer pas era analitzar les pàgines inicials de varis llocs webs, per tal d’esbrinar 
quins són els elements comuns que són imprescindibles en qualsevol plana principal 
d’una web. Estava clar quins són els elements bàsics, com el títol de la web, el 
missatge de benvinguda, el menú de navegació..., però era necessari conèixer 
cadascun d’ells per tal de realitzar una web completa. 

Després de realitzar un petit estudi propi analitzant vàries pàgines web més o 
menys estàndards, vàrem detectar quins són aquests elements bàsics que ha de tenir 
una pàgina inicial.  

Vàrem realitzar un exemple de plana d’inici fictícia, on es poden observar tots 
aquests elements junts, per tal de poder-los mostrar i identificar ràpidament. En la 
següent figura podem observar aquesta plana, on es mostren numerats en ordre els 
elements bàsics que formaran la pàgina inicial de la web que generarà l’aplicació que 
es pretén crear. Posteriorment tots ells seran comentats un per un, per tal d’explicar la 
seva utilitat i localització bàsica en la pàgina. 
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Figura 4: Components de la pàgina inicial d'una web  

 

1. Títol   2. Eslògan  3. Logotip  4. Menú de navega ció  

5. Botons d’idioma  6. Botó de contacte 7. Botó del  Mapa Web 8. Enllaços 

9. Zona de continguts 10. Foto d’introducció 11. Te xt d’introducció 12. Dades de contacte  

 

1. Títol: 

El títol de la web que apareix sempre en gran a la part superior de la pàgina web. 
Pot ser que estigui centrat a la web, o a la part esquerra. Segons el disseny que 
realitzarà per la pàgina web final, es situarà el títol en un lloc o un altre. 

2. Eslògan:  

Sota del títol, amb una mida una mica més reduïda, apareixerà l'eslògan de 
l'empresa, o simplement una frase que faci referència als continguts de la web. 
L'eslògan serà un element opcional en la nostra pàgina. 

3. Logotip:  

El logotip apareix en totes les pàgines d'empreses. Normalment està situada a la 
part superior de la pantalla, sempre al racó esquerra o dret. Depenent de la posició on 
situarem el títol de la nostra web, inclourem el logotip en un lloc o un altre. Està clar 
que si l'usuari vol crear una web personal, no serà necessari incloure un logotip, per 
tant, aquest element també serà opcional. 
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4. Menú de navegació: 

Els botons dels apartats del menú han de ser visibles sempre des de la pàgina 
d'inici de la web. Pot ser un menú horitzontal, situat normalment sota del títol i de 
l'eslògan, amb els botons un al costat de l'altre. Una altra opció que es dóna bastant 
sovint és que el menú de navegació sigui vertical, és a dir, que estigui situat a la part 
esquerra de la pantalla, amb els botons un sota l'altre. Les dues opcions són igual de 
bones. Haurem de triar una d'elles per les nostres pàgines web. També s'ha de tenir 
en compte que pot ser que el format del menú a la pàgina d'inici pot ser diferent que a 
les pàgines secundàries. Pot ser que aparegui d'una mida més gran, o més petita, per 
tal que els usuaris puguin distingir més fàcilment que es troben a la pàgina inicial. 

5. Botons d'idioma: 

Pot ser que la pàgina web estigui traduïda a diferents idiomes. Concretament, una 
de les principals característiques d'una web amb una bona accessibilitat és que estigui 
traduïda a varis idiomes, pensant en que tots els usuaris que creguem que poden 
entrar a la nostra web puguin entendre els seus continguts. Normalment existeix un 
botó per d’idioma en el quan s'està mostrant actualment la pàgina web, i altres botons 
per indicar els diferents idiomes en que s'ha traduït. Pot ser que l'idioma estigui 
representat amb la bandera del país on parlen aquesta llengua, o amb text, descrivint 
el nom de l'idioma. També és pot donar el cas en que hi apareguin tant la bandera 
com el text. S'haurà de triar una de les tres opcions per la nostra aplicació. 

6. Botó de contacte: 

En la plana principal de la nostra web haurà d'aparèixer un botó que permetrà 
directament enviar un e-mail a l'empresa o a al personal de la pàgina web. És bastant 
usual que aquest botó estigui representat per la imatge d'una carta, un sobre, una 
bústia o una “@” (arroba), tot i que també és bastant comú que estigui representat 
amb el text “Contacte”, “E-mail” o “Correu”. S'escollirà la representació que es cregui 
més correcta. 

7. Botó del mapa web: 

El mapa web és un element imprescindible en totes les webs que volen tenir una 
bona usabilitat, i facilitat de navegació. Un mapa web consisteix en mostrar en una 
mateixa plana tots els apartats i subapartats que formen la web, de manera que 
l'usuari pugui accedir a qualsevol part de la pàgina directament, fent només un clic. El 
botó del mapa web normalment està representat pel text “Mapa Web”. Cal destacar 
que el mapa web es generarà automàticament segons els continguts que l'usuari hagi 
entrat a la pàgina, no s'haurà de preocupar de crear-lo.  

8. Enllaços: 

És bastant comú trobar en la pàgina principal d'una pàgina web, una sèrie 
d’enllaços cap a altres pàgines web de temàtica similar, en forma de Links. A vegades 
apareix una llista amb tots els enllaços disponibles, amb el logotip i tot de la pàgina 
web on està enllaçat. Segons com, això no seria del tot òptim per l'aplicació que es 
pretén crear, i una bona opció seria fer un apartat especial per aquests enllaços 
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d'interès. Hi ha moltes webs que ho tenen representat d'aquesta manera. Degut a que 
es pot donar el cas que l'usuari que vol crear la web no cregui necessari incloure 
aquests tipus d'enllaços, aquest element serà opcional. 

9. Àrea de continguts: 

L’àrea de continguts és el lloc on es mostraran tots els continguts dels apartats. 
Normalment aquesta zona no canvia independentment de en quina pàgina de la web 
ens trobem. Per exemple, si un apartat és un recull de fotografies, en la zona de treball 
apareixerà la foto en gran, amb les opcions de navegació d'aquesta. Aquesta zona 
ocupa gairebé tot l'espai de la pàgina, sense comptar els diferents elements que s'han 
enumerat fins ara, com ara el títol i els diferents botons. 

10. Fotografia d'introducció: 

En la pàgina d'inici d'una web, sempre apareix una fotografia gran, que d'alguna 
manera representa els continguts que podrem trobar en la nostra pàgina web. Per 
exemple, si és la web d'una pàgina d'un hospital, doncs s'inclourà la fotografia de 
l'edifici. En canvi, si és per exemple una pàgina web personal sobre una persona, 
doncs apareixerà la seva fotografia. Aquesta imatge estarà situada en la zona de 
treball de la web. 

11. Text d'Introducció: 

En pràcticament totes les pàgines web, en la plana inicial, hi apareix un missatge de 
benvinguda, o bé una explicació sobre els continguts que trobarem en la pàgina web. 
Normalment aquest text està situada a la zona de treball, juntament amb la fotografia 
d'introducció. La localització exacta d'aquest text depèn de la situació de la fotografia 
del punt anterior.  

12. Dades de contacte: 

Finalment, l'últim element que s'ha cregut important d'incloure a la pàgina inicial de 
la web, són les dades de contacte. Aquestes són normalment l'adreça postal, l'email i 
el telèfon. Aquest element apareixerà en totes les planes de la web, i és necessari per 
a que els usuaris de la web puguin saber com ficar-se en contacte amb nosaltres 
sense haver de buscar el telèfon o l'adreça electrònica per la web. Aquestes dades 
apareixeran amb una font de mida normalment petita, a la part inferior de la web, just a 
sota de la zona de treball.  
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3.2.2. TIPUS D’APARTATS 

 

Per a que una pàgina web tingui una bona usabilitat, un dels elements bàsics de 
navegació és que l’usuari pugui saber l’apartat en que es troba en qualsevol moment, 
de manera clara. Una bona tècnica per aconseguir això és mitjançant la inclusió del 
títol de l’apartat en la part superior de l’àrea de continguts. Apart d’això, una bona 
opció és ressaltar l’apartat actual en el menú de navegació, de manera que es vegi 
clarament quin és el que està seleccionat, fent que no puguem clicar en ell. La 
combinació de totes dues tècniques seria l’ideal per una bona pàgina web. 

En la següent figura podem observar la localització del títol de l’apartat, així com 
una manera de ressaltar-lo en el menú de navegació: 

 

Figura 5: Representació del títol de l'apartat i de l menú 

En la majoria dels llocs webs senzills i simples, només apareix per regla general un 
sol tipus d’apartat: un text acompanyat d’una fotografia. Amb aquest tipus es poden fer 
pàgines web, però que deixen bastant que desitjar pel que fa a la seva varietat de 
continguts. El creador de pàgines web esmentat abans, l’anomenat A4Desk, només et 
permet fer aquest tipus d’apartat. 

Si ens fixem una mica amb les estructures dels diferents apartats que pot tenir una 
pàgina web, esbrinarem ràpidament que hi ha molts més que la simple fotografia amb 
el seu text al costat. Anem a veure els quatre tipus d’apartats considerats bàsics per 
crear una pàgina web amb continguts rics i variats, així com l’estructura i els elements 
imprescindibles que han de tenir cadascun d’ells: 

 

1. Text i fotografia 

És el tipus d’apartat bàsic que es troba en totes les webs. En molts casos 
només apareix un text, però sempre és molt més amè per l’usuari trobar una 
fotografia relacionada amb el tema. En l’aplicació que es pretén crear, aquest tipus 
d’apartat serà un dels principals. Només caldrà decidir el format tant del text com 
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de la fotografia, la posició d’aquests, i la manera d’unir-los per a que el resultat 
sigui eficient. En la següent figura podem veure una de les maneres en que es pot 
representar aquest tipus d’apartat: 

 

Figura 6: Representació del tipus d'apartat "Text a mb fotografia" 

En l’exemple es pot observar que el text ha estat posicionat a la part esquerra 
de la pantalla, mentre que la fotografia es troba a la dreta. Si invertíssim les 
posicions seria també correcte, i fins i tot, podríem incloure el text dins de la 
fotografia, però llavors s’haurien de controlar els colors del text, ja que depenent 
del color del fons de la fotografia, podria ser que les lletres no es veiessin 
correctament. 

 

2. Varis subapartats 

Existeixen una gran quantitat de pàgines web on el menú de navegació té un 
nombre interminable d’apartats, fent que la usabilitat d’aquest es vegi afectada, ja 
que requereix un esforç extra per part de l’usuari, a l’hora de trobar l’apartat que 
està buscant. Una bona solució per aquest problema és reunir un cert grup de 
continguts de temàtica similar en forma de subapartats, dins d’un apartat concret.  

Aquest tipus d’apartat és també molt comú, però molts cops es cau a l’error 
d’abusar d’aquest recurs, i es creen sub-subapartats, fent que la navegació sigui 
massa profunda i fins i tot confusa per part de l’usuari, ja que arriba un moment en 
que ha entrat dins de tants apartats, que ja no sap ni on es troba. Una solució per 
aquest problema és la utilització de les “molles” (en referència al conte infantil 
Hansel i Gretel, on van deixant molles de pa per saber el camí que han seguit, i no 
perdre’s pel bosc), que és una eina de navegació que permet a l’usuari visualitzar 
de manera ràpida i senzilla la ruta seguida fins haver arribar a la pagina en que es 
troba. Aquest és un element bàsic en totes les pàgines amb navegació profunda 
que vulguin tenir una alta usabilitat. 

Una altra opció és reduir els continguts, de manera que no apareguin aquests 
apartats dins d’altres subapartats, així s’aconseguirà una navegació menys 
profunda, senzilla i clara, sempre que sigui possible, és clar. 
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L’element principal d’aquest tipus d’apartat són els botons dels subapartats, que 
formaran un nou menú de navegació. Aquest pot ser que aparegui de tres maneres 
diferents:  

� Com una nova barra de navegació. Aquesta hauria d’estar situada en vertical a 
la part superior just a sota del títol de l’apartat, en el cas de que el menú de 
navegació principal estigui en vertical, i a l’inrevés en cas de que el menú de 
navegació principal sigui horitzontal. Observem-ho de manera gràfica per 
entendre-ho millor: 

 

Figura 7: Representació dels subapartats com a una nova barra de navegació 

� Aparèixer dins de la barra de navegació principal, on tots els noms dels 
subapartats es mostraran just a sota del botó de l’apartat en el qual es troben 
els subapartats. Aquest cas només es donaria si el menú de navegació 
principal és vertical. Observem-ho de manera gràfica: 

 

Figura 8: Representació dels subapartats dins de la  barra de navegació principal 

 

� Submenú desplegable sota de l’apartat actual en la barra de navegació, que 
apareixerà quan passem el ratolí per sobre de l’apartat on es troben els 
subapartats. En el moment que seleccionem un dels subapartats, aquest menú 
desplegable desapareixerà. Normalment aquest tipus de submenú es dona 
quan la barra de navegació principal es troba en horitzontal. A la següent figura 
es pot veure clarament aquesta estructura: 

  

Figura 9: Representació dels subapartats com un men ú desplegable 
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Totes les opcions són igual de bones, tot i que serà necessari ressaltar quin 
és el subapartat en el qual ens trobem actualment en el menú. Aquesta opció no 
és possible en la tercera representació, per tant la descartarem, per tal d’evitar 
una navegació confusa. 

La millor de les opcions és la d’incloure un nou submenú horitzontal, sota del 
títol de l’apartat. Per tal de que l’usuari pugui saber en quin apartat es troba 
actualment, ressaltarem el nom de l’apartat amb un color més viu i amb una 
mida més gran. 

Dins de cadascun dels subapartats, en teoria es podria incloure qualsevol 
tipus d’apartat dels que s’estan enumerant, tot i que per realitzar una navegació 
més senzilla, eficient, i satisfactòria, la millor opció és que només es puguin 
crear subapartats del tipus “text amb fotografia”. També serà molt més fàcil fer-
ho així a l’hora d’introduir les dades, per tal de facilitar les coses a l’usuari. 

Els elements descrits estaran representats en l’àrea de continguts de la 
següent manera: 

 

Figura 10: Representació del tipus d'apartat "Varis  subapartats" 

 

3. Àlbum de fotografies 

Un altre tipus d’apartat realment útil i necessari si volem construir una pàgina 
web completa és el  de l’àlbum de fotografies. Rara és la web en que no hi ha un 
apartat on podem visualitzar una sèrie de fotografies. 

El problema d’aquest tipus d’apartat és la manera en que es visualitzen les 
fotografies. Moltes pàgines web cauen en l’error de mostrar totes les fotografies en 
mida petita, i quan cliquen en alguna d’elles, llavors s’amplia, fent que 
desapareguin les miniatures. Un cop la imatge està en mida gran, si volem 
visualitzar alguna altra fotografia, haurem de tornar enrere, cosa que dificulta la 
navegació, i resta usabilitat a la web. Moltes d’aquestes webs, ofereixen la 
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possibilitat de veure la imatge anterior o la següent, quan la imatge està ampliada, 
però això implica no saber quina fotografia veuràs a continuació.  

També és bastant usual fer que apareguin totes les fotografies ampliades, una 
sota l’altra, però aquesta opció no és gens encertada, ja que es perd molt temps de 
càrrega, i forcem a l’usuari a veure fotografies que possiblement no li interessen.  

Una bona solució a aquest problema és dividir l’àrea de continguts de la web en 
dos parts. En la primera d’elles hi apareixeran les miniatures de les fotografies, 
mentre que a l’altra meitat hi apareixerà la fotografia en gran. D’aquesta manera 
estaran sempre visibles les imatges per seleccionar, obtenint una navegació per 
les fotografies òptima i satisfactòria. També és possible incloure la opció de veure 
la fotografia següent sota la imatge ampliada, així com un botó de “play”, per a que 
les imatges vagin passant soles. 

Cal destacar que una opció realment interessant és el fet de poder incloure 
comentaris en cadascuna de les fotografies. Això permetrà fer aclariments sobre 
què significa aquella imatge en concret, en cas de que sigui necessari. Poder 
incloure aquesta explicació és molt útil, i hi ha poques pàgines webs que ho 
utilitzin. 

Un cop descrits els elements que formaran aquest apartat, en la següent figura 
es veurà l’estructura d’aquestes en forma d’exemple: 

 

Figura 11: Representació del tipus d'apartat "Fotog rafies" 

 

4. Recull de notícies / Blog 

Finalment, l’últim dels tipus d’apartats principals d’una pàgina web completa és 
el recull de notícies. Aquest comparteix estructura amb un tipus de pàgines web 
molt de moda actualment, els blogs. Un blog és un lloc web periòdicament 
actualitzat que recopila cronològicament texts o articles d’un o varis autors, mostrat 
primer el més recent, on l’autor conserva sempre la llibertat de deixar publicat el 
que sigui pertinent. 
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Com a regla general, en un recull de notícies o un blog, apareixen el text, les 
fotografies i els fitxers adjunts de les últimes 10 o 15 notícies. Per anar-les 
visualitzant, has d’anar baixant la barra de desplaçament (scroll) cap baix. Aquí ens 
trobem amb el mateix problema que en les fotografies, obligant a l’usuari a veure 
molta informació que possiblement no li interessi, apart de perdre bastant temps de 
càrrega, al carregar-se totes les notícies recents.  

La solució per no tenir aquest problema és la mateixa que en l’àlbum de 
fotografies. Dividir la pantalla en dues parts verticalment, de manera que en un 
costat hi apareguin la llista de tots els titulars de les notícies, i a l’altra la notícia en 
sí oberta, mostrant els texts, imatges o tot el que aquesta contingui. 

El títol de la notícia ha de ser sempre visible en gran, a sobre el text, juntament 
amb la data de publicació d’aquesta. Que aparegui el dia en que ha estat 
actualitzada la última notícia és important, ja que molts cops no se sap si es tracta 
d’una notícia nova o d’una antiga. 

Ara que ja han estat descrits tots els elements d’aquest tipus d’aparat, 
l’estructura i representació gràfica d’aquests quedaria de la següent manera:  

 

Figura 12: Representació del tipus d'apartat "Notíc ies" 
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3.2.3. APARTATS ESPECIALS 

 

Apart dels quatre apartats enumerats anteriorment, existeixen uns certs tipus 
especials, que haurien d’aparèixer en totes les pàgines web. Aquest corresponen a 
certs elements de la pàgina inicial, que ja han estat esmentats en punts anteriors. 
Anem a analitzar-los un per un, tot dient els elements i les possibles estructures que 
aquests apartats especials podran tenir en la nostra web definitiva. 

 

1. Apartat de contacte 

Aquest apartat servirà per donar a conèixer a l’usuari les maneres que té de contactar 
amb nosaltres. Aquests elements de contacte normalment són l’adreça electrònica, 
l’adreça postal convencional, el telèfon, i en cas de que l’empresa en disposi, fax.  

Apart de tots aquests elements, una eina realment útil per tal de que l’usuari pugui fer-
nos arribar qualsevol tipus de comentari és incloent un formulari de contacte. Permetrà 
fer arribar un e-mail als propietaris de la web, però sense forçar a l’usuari a entrar en el 
seu compte de correu, ni haver d’introduir ell mateix l’adreça electrònica de la web. 
Aquest consisteix bàsicament amb un petit formulari, on l’usuari hi introduirà el seu 
nom, e-mail, o telèfon,  seguit d’un quadre gran de text per incloure tot el comentari 
que aquest vulgui fer. Hi haurà un botó d’enviar, mitjançant el qual, l’usuari podrà fer 
arribar el seu comentari instantàneament des de la web. 

 

2. Apartat d’enllaços 

En aquest apartat especial s’hi inclouran diferents enllaços cap a altres pàgines 
web, que per alguna raó ens interessa que l’usuari visiti. Poden ser fins a webs de 
temàtica similar, webs amigues que tinguin un enllaç cap a la nostra web, entre altres. 

L’estructura bàsica d’aquest tipus d’apartats és molt senzilla. Bàsicament es tracta 
d’una llista d’enllaços, on hi apareixerà el link de la web on està enllaçat, juntament 
amb el nom de la pàgina web. També és possible que hi hagi una petita descripció 
sobre què trobarà l’usuari quan faci clic a l’enllaç, per tal de donar-li més informació, i 
que aquest pugui saber si li interessa o no visitar-lo abans de clicar-hi. 

S’haurà de tenir en compte tots aquests elements a l’hora de fer introduir les dades 
a l’usuari, en l’aplicació que es pretén crear.  

 

3. Apartat de mapa web 

Tal com ja s’ha comentat anteriorment, l’apartat del mapa web consisteix en 
mostrar en una mateixa plana tots els apartats i subapartats que formen la web, de 
manera que l'usuari pugui accedir a qualsevol part de la pàgina directament. 
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Aquest apartat el formaran en primer lloc una sèrie de botons, que 
representaran els diferents apartats de la web. Sota cadascun d’aquests botons, hi 
apareixeran tots els subapartats d’aquest apartat, si és que en té. Després s’haurà 
d’incloure certs botons, segons els continguts de la web, com ara un enllaç cap a 
l’apartat de contacte, un altre cap a l’apartat d’enllaços, entre altres opcions, com 
per exemple les dels idiomes.  

Cadascun d’aquests botons estarà enllaçat cap a l’apartat o subapartat que 
indiquen el seu nom, així com les diferents seccions que formin el lloc web. 

Cal destacar que el mapa web es generarà automàticament un cop l’usuari ja 
haurà introduït totes les dades que formaran la pàgina. L’usuari no s’haurà de 
preocupar d’aquest punt, ja que no és res més que una mena d’índex de continguts 
de la web, amb els seus respectius enllaços. 

 

4. Idiomes 

Una menció especial cal que tingui l’apartat dels idiomes. Per a que una pàgina 
web pugui ser visitada i analitzada pel major nombre d’usuaris, no haurà d’importar 
quin sigui el seu idioma. S’haurà de fer un anàlisi de l’audiència per saber quins 
possibles idiomes utilitzen els usuaris als quals els hi pot interessar la nostra 
pàgina web. 

Aquesta opció dels idiomes no és res més que una traducció de total de la web 
en l’idioma indicat en el botó que ha clicat l’usuari. Per exemple, si un usuari entra 
en una pàgina web i no entén res, haurà de poder visualitzar-la amb el seu idioma. 
Normalment, per a que l’usuari identifiqui que el botó es tracta d’un botó d’idiomes, 
aquest estarà representat per la bandera del país on es parla aquesta llengua 
oficialment. 

Pel que fa a l’aplicació de crear pàgines web, no s’haurà d’analitzar quins 
possibles idiomes s’hauran d’incloure en la web final, ja que serà l’usuari que 
crearà la web, qui elegirà els idiomes. Simplement es donarà l’opció a l’usuari 
d’incloure un cert nombre d’idiomes, en cadascun dels quals ell podrà triar la 
bandera corresponent. En el cas de que la bandera no estigui disponible en 
l’aplicació, podrà carregar ell mateix una imatge que estigui al disc dur del seu 
ordinador. 

Un cop l’usuari haurà elegit els idiomes en els quals vol traduir la pàgina web, se 
li presentaran una sèrie de taules, on apareixerà el text que ha introduït fins ara, i al 
seu costat un quadre en blanc, on haurà d’escriure la traducció a la llengua 
corresponent. 

Finalment, per tal de representar la pàgina web final amb els diferents idiomes, 
cada element haurà de tenir una etiqueta, que li indiqui quin és l’idioma actual en 
que s’està visualitzant la pàgina web, i ell automàticament mostri el text 
corresponent a aquest. 
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3.2.4. LLISTA D’ELEMENTS QUE FORMARAN LA WEB 

 

Un cop realitzat l’anàlisi per descobrir  tots els elements que haurà d’introduir 
l’usuari en l’aplicació de crear la pàgina web, farem un petit esquema de quins seran 
tots aquests: 

 

� Títol de la web 

� Eslògan de la web (opcional) 

� Logotip (opcional) 

� Color del fons 

� Color de la text 

� Tipus de lletra dels títols 

� Tipus de lletra del text 

� Text de benvinguda a la web 

� Fotografia de benvinguda a la web 

� Nombre d’apartats de la pàgina web 

� Nom de cadascun d’aquests apartats 

� Tipus  de cadascun dels apartats 

 

� Tipus d’apartat “Text i fotografia”: 

� Text de l’apartat 

� Fotografia de l’apartat 

 

� Tipus d’apartat “Subapartats”: 

� Text d’introducció a l’apartat 

� Fotografia d’introducció a l’apartat 

� Nombre de subapartats 

� Nom de cadascun dels subapartats 

� Text de cadascun dels subapartats 
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� Fotografia de cadascun dels subapartats 

 

� Tipus d’apartat “Àlbum de fotografies”: 

� Nom de la fotografia de cadascuna de les fotografies 

� Comentari de cadascuna de les fotografies (opcional) 

 

� Tipus d’apartat “Recull de Notícies / Blog”: 

� Titular de cadascuna de les notícies 

� Data de la notícies 

� Fotografia de la notícia (opcional) 

� Fitxer adjunt de la notícia (opcional) 

 

� Dades de contacte: 

� Correu electrònic 

� Adreça postal 

� Telèfon 

� Fax (opcional) 

 

� Enllaços: 

� Descripció de l’enllaç 

� Adreça web de l’enllaç 

 

� Idiomes: 

� Nom de cadascun dels idiomes 

� Bandera de cadascun dels idiomes 

� Traducció de tots els elements de text que han estat introduïts fins ara a 
cadascun dels idiomes 
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3.3. EMMAGATZEMAMENT EN LA BASE DE DADES 

 
 
Un cop identificats clarament tots els elements que introduirem, haurem de plantejar 

la manera més òptima de guardar-los. 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, utilitzarem bases de dades per emmagatzemar 
tota la informació de les pàgines web que crearà l’usuari. Utilitzarem el gestor MySQL, 
que permet organitzar la informació en forma de taules. S’haurà d’optimitzar aquest 
emmagatzemament de manera que s’aprofiti al màxim l’espai. 

En MySQL, dins d’una base de dades, es poden crear un gran nombre de taules, 
tantes com siguin necessàries, per tal de poder guardar-hi totes les nostres dades. 
Cadascuna d’aquestes taules tindrà tantes files i tantes columnes com es vulgui.  

Veurem clarament com funciona l’emmagatzemament del MySQL  amb un senzill 
exemple. Partirem del nostre cas, on volem crear una taula per guardar les dades 
d’una pàgina web. Cada pàgina web tindrà, com exemple, els següents camps bàsics: 
títol, eslògan, logotip, i text de benvinguda i fotografia de benvinguda. Es representarà 
en una de les taules de la base de dades de la següent manera. 

Títol Eslògan Logotip Text benvinguda Foto benvinguda 

Figura 13: Exemple de taula SQL 

Tal com es pot veure, existeixen cinc columnes, o sigui, cinc camps en la nostra 
taula. Ara bé, si volem guardar dades de pàgines web en la nostra taula, haurem 
d’anar afegint files. Tindrem tantes files com pàgines web. Per exemple, si hi ha 
guardades dues pàgines web, apareixeran dues files en la taula, tal com es veu a la 
següent figura: 

Títol Eslògan Logotip Text benvinguda Foto benvinguda 

La meva 
web 

La millor web 
del món 

Web.jpg Benvinguts a la 
meva pàgina web 

Benvinguda.jpg 

Ferreteria 
Manolo 

Tenim tot el 
que 

necessites 

Clau 
inglesa.jpg 

Benvinguts a la 
pàgina web de la 
Ferreteria Manolo 

Foto_ferreteria.jpg 

Figura 14: Exemple d'emmagatzemament de dades SQL 

 

La qualitat principal del gestor MySQL és que és relacional. Permet crear relacions 
entre les diferents taules, per tal de guardar la informació de la forma més òptima, 
segura i ordenada possible.  Existeixen tres tipus de relacions entre taules, que 
veurem mitjançant un senzill exemple amb les parts del cos humà: 
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� Un a un: Seria la relació entre un braç i una mà. La mà només pot estar unida a 
un dels nostres braços, i a l’inrevés. 

� Un a varis: Seria la relació entre una mà i un dit. Una mà pot tenir varis dits, 
però un dit només pot pertànyer a una sola mà.   

� Varis a varis: Serien els microbis que tenim a la mà. Els microbis poden passar 
de la mà dreta a la mà esquerra fàcilment. Hi ha més d’un microbi, i més d’una 
mà. Cal destacar que per realitzar aquest tipus de relació varis a varis, MySQL 
necessita la intervenció d’una taula intermediària. 

Nosaltres utilitzarem només les relacions un a varis. Parlant amb el llenguatge de 
les bases de dades, en aquest tipus de relacions, un registre d’una taula només pot 
estar relacionat amb un únic registre de l’altra taula (taula principal), i el un registre de 
la taula principal pot tenir més d’un registre relacionat amb la taula secundaria. En el 
nostre exemple, una web pot tenir molts apartats, però un apartat només pot pertànyer 
a una sola pàgina web. Per representar gràficament aquesta relació, es fa de la 
següent manera: 

 

Figura 15: Representació gràfica de la relació "un a varis" 

Ara que ja sabem quin tipus de relació entre taules utilitzarem, aprendrem de quina 
manera es relacionen. Per tal d’aconseguir-ho, introduirem els conceptes de clau 
primària i clau forana .  

� Clau primària: És un dels camps de la taula que identificarà cadascuna de les 
files, de manera que només ell tindrà aquest valor associat. Aquesta ha de ser 
única, no nul·la, i obligatòria.  

Com a clau primària, normalment s’utilitzen identificadors. L’identificador 
començarà amb 1, i s’anirà incrementant d’un en un en les successives files que 
crearà l’usuari. Per exemple, si tenim tres pàgines web, l’identificador de la 
primera web serà 1, l’identificador de la segona serà 2, i el de la última serà 3. 
Utilitzant aquesta tècnica, si volem veure els continguts de la segona web, 
només serà necessari introduir l’identificador 2, i apareixeran tots els valors 
d’aquesta web en concret. Apart d’això, ens evitarem  que hi hagi confusions 
amb dues webs que tinguin el mateix títol.  

� Clau forana  és un camp d’una taula que conté una referència amb un la clau 
primària d’una altra taula, de manera que permet relacionar-les. Normalment la 
clau forana té el mateix nom que la clau primària de l’altra taula a la qual està 
enllaçada, així és més fàcil de saber les relacions entre taules. 
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Seguint aquestes senzilles regles de definició de taules i la manera de relacionar-
les, crearem tota la base de dades que ens permetrà guardar tota la informació per les 
pàgines webs creades pels usuaris.  

En la següent figura es pot observar l’estructura de tota la base de dades que ha 
estat creada especialment per emmagatzemar les dades de la manera més òptima 
possible: 

 

Figura 16: Estructura de la Base de Dades 

� Webs  (Id_web, Títol, eslògan, logotip, color_fons, color_lletra, font_títol, 
font_text, e-mail, adreça, telèfon, fax) 

� Enllaços  (Id_web, Id_enllaç, Text_enllaç, Adresa_enllaç) 

� Idiomes  (Id_web, Id_idioma, Nom_idioma, Id_web_idioma, bandera)  

� Apartats  (Id_web, Id_apartat, Nom_apartat, Tipus_apartat, Text_apartat, 
Foto_apartat) 

� Subapartats (Id_apartat, Id_subapartat, Nom_subapartat, Text_subapartat, 
Foto_subapartat) 

� Fotos (Id_apartat, Id_foto, Nom_foto, Text_foto) 

� Notícies (Id_apartat, Id_noticia, Titular_noticia, Text_noticia, Foto_noticia, 
Fitxer_adjunt) 

Clau primària / Clau forana 



DESENVOLUPAMENT D’UNA APLICACIÓ CREADORA DE PÀGINES WEBS EN FLASH          EPS - 2007      

37 

 

La rodona que hi ha al final de la línia, vol dir que pot ser que no hi hagi cap 
element. Per exemple, en la relació webs-apartats, una web sempre tindrà almenys un 
apartat. En canvi, en la relació web-enllaços, es pot donar el cas de que en aquesta 
web no ens interessi incloure cap tipus d’enllaç. 

Anem a analitzar l’estructura de la base de dades. Tenim un total de 7 taules, 
distribuïdes la majoria d’elles amb relacions un a varis (1,N). La taula principal és la 
taula Webs , on totes les altres depenen d’ella.  

 

Taula webs 

En aquesta taula hi guardarem la informació bàsica de cadascuna de les pàgines 
web. La taula “web” tindrà aquests 14 camps. La majoria d’aquests són els primers de 
la llista d’elements enumerada anteriorment. D’aquests elements només hi haurà un 
valor per cada pàgina web creada, és a dir, la web només podrà tenir un títol, per 
exemple. La resta dels elements que han de formar la web podran tenir més d’un valor 
en la pàgina web, com poden ser els idiomes a la que està traduïda. 

Anem a veure un exemple, on hi ha creades dues pàgines web: 

Id_web  Títol  Eslògan  Logotip  Color_fons  Color_text  Font_títol  Font_text  

1 La meva 
web 

La 
millor 

web del 
món 

Logotip.jpg #0000FF #FFFFFF Arial Black Arial 

2 Pintures 
Pinxo 

Tenim 
tots els 
colors 

Pot 
pintura.jpg 

#FFFFFF #000FFF Verdana Tahoma 

Figura 17: Exemple Taula Webs 

 

Taula apartats 

El nombre d’apartats pot ser diferent en cadascuna de les webs. A l’igual que es va 
crear una taula per les webs, on cada fila representava una web diferent, el mateix 
s’haurà de fer amb els apartats: una taula nova, on cadascuna de les files d’aquesta 
serà un dels apartats. Cadascun d’aquests apartats estarà relacionat amb la web a la 
qual pertany, o sigui, amb una de les files de la taula “web”. Per tal de relacionar 
l’apartat amb la seva web, s’utilitzarà l’identificador de web (clau primària en la taula 
webs) que ha estat inclòs en la taula anterior.     

 L’identificador de web ens servirà per enllaçar aquest apartat amb la web 
corresponent. Per exemple, si l’apartat actual pertany a la pàgina web amb 
identificador 1, llavors al primer camp hi apareixerà un 1.  
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Anem a crear uns exemples sobre les dues pàgines web de l’exemple anterior. La 
primera té 3 apartats, i la segona en té 2. L’identificador de la primera web és 1, i el de 
la segona és 2. 

Id_web  Id_apartat  Nom_apartat  Tipus_apartat  Text_apartat  Foto_apartat  

1 1 Informació 1 En aquesta web 
podràs trobar.... 

Intro.jpg 

1 2 Fotografies 3   

1 3 Notícies 4   

2 4 Productes 2 En la botiga tenim tot 
tipus de pintura... 

Pintures.jpg 

2 5 Personal 1   

Figura 18: Exemple Taula Apartats 

Es pot observar que en la taula hi tenim cinc files. Són els cinc apartats totals, tres 
de la primera web, i dos de la segona. Si ens fixem amb els valors del camp “Id_web”, 
podem veure que els tres primers tenen valor 1, i la resta valor 2. Això vol dir que 
estaran relacionats els tres primers amb la web amb identificador 1, i la resta amb la 
web amb identificador 2. Per tant, el camp “Id_web” serà una clau forana . 

Tornant a l’exemple de la figura, si s’observen els valors del camp “id_apartat” en la 
taula, podem veure que aquests comencen al valor 1, i van augmentant d’un en un fins 
arribar a 5. Aquest serà la clau primària  d’aquesta taula, que permetrà identificar 
cadascuna de les files inequívocament. Apart d’això, també ens permetrà enllaçar 
aquesta taula amb altres, com per exemple pels subapartats, de la mateixa manera 
que hem relacionat la taula “web” amb la taula “apartat”. 

Cal fer una especial menció al camp “Tipus_apartat”, que podrà tenir quatre valors 
diferents, cadascun dels quals tindrà el seu propi significat associat: 

Tipus_apartat Significat 

1 Text i fotografia 

2 Varis subapartats 

3 Àlbum de fotografies 

4 Recull de notícies 

Figura 19: El camp "Tipus_apartat" 
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Aquesta informació ens servirà si aquest apartat en concret és del tipus 
subapartats, text i fotografia, àlbum de fotografies o recull de notícies. Sobretot 
necessitarem aquestes dades quan carreguem la informació per generar la pàgina 
web en Flash, ja que totes elles tenen una estructura diferent.  

És degut a aquest canvi d’estructura que necessitarem diferents taules per guardar 
les dades de cada tipus d’apartat. Per exemple, a l’apartat de fotografies, només 
haurem d’emmagatzemar els noms de les fotos, juntament amb els comentaris. En 
canvi, pels subapartats, haurem de guardar el nom de cada subapartat, així com què 
contindrà cadascun d’ella. Per tant, a l’igual que per cada pàgina web que hem creat té 
associat els seus diferents apartats en diferents files d’una taula, a cada apartat hi 
tindrem associat les files d’una altra taula que dependrà d’ella. 

Anem a veure-ho millor analitzant cadascun dels tipus dels apartats per separat, 
juntament amb les taules que necessitarem per emmagatzemar les dades de 
cadascun d’ells. 

Pel que fa al tipus d’apartat 1, el de text i fotografia , no caldrà cap taula especial, 
ja que totes les dades que necessitem ja les tenim a la taula Apartats. Aquestes dades 
són “Text_apartat” i “Foto_apartat”. 

 

Taula subapartats 

Si fem memòria de tots els elements que ha de tenir aquest tipus d’apartat, 
recordarem que necessitem els noms de cada subapartats, i una fotografia i un text de 
cadascun d’ells.  

Però un petit detall és que també necessitem un text i una fotografia d’introducció a 
l’apartat, per quan hi entrem per primer cop, i no haguem triat encara cap subapartat 
per visualitzar. Bé, si ens fixem, aquests dos elements no són res més que un text i 
una fotografia, o sigui, el tipus d’apartat 1. Podem guardar aquest text i aquesta 
fotografia en la taula Apartats, en els camps “text_apartat” i “foto_apartat”, on 
guardàvem la informació del tipus d’apartat “text i fotografia”. 

Un cop dit això, podem fer un repàs dels camps de la taula Subapartats. Aquest són 
el nom, el text i la foto de cadascun d’aquests subapartats. Anem a veure-ho amb un 
exemple. 

  Recordarem primer la taula Apartat, on un dels apartats era del tipus 2 
(subapartats). Podem veure que aquest aparat pertany a la web 2 (Pintures Pinxo), i la 
ID d’aquest apartat és 4. 

Id_web  Id_apartat  Nom_apartat  Tipus_apartat  Text_apartat  Foto_apartat  

2 4 Productes 2 En la botiga tenim tot 
tipus de pintura... 

Pintures.jpg 

Figura 20: Recordatori de la taula Apartat per la t aula Subapartats 
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Passem ara a veure els continguts de la taula Subapartats: 

Id_apartat  Id_subapartat  Nom_su bapartat  Text_subapartat  Foto_subapartat  

4 1 Pintura Plàstica Es dissol a 
l’aigua... 

Pintura1.jpg 

4 2 Pintura Sintètica La pintura més...  Pintura2.jpg 

4 3 Pintura vinílica Formada de 
resina.. 

Pintura3.jpg 

4 4 Pintura 
imprimació 

S’usa abans de... Pintura4.jpg 

Figura 21: Exemple de la taula Subapartats 

Podem observar a la taula que “Id_apartat” és la clau forana  que relacionarà 
aquesta taula amb la taula Apartat. En aquest cas aquest camp té valor 4, ja que (tal 
com es veu a la taula superior) aquesta és la ID de l’apartat del tipus 2. 

En la taula podem veure que aquest apartat el formen quatre subapartats, cadascun 
d’ells amb el seu nom, el seu text i la seva fotografia. Si tinguéssim més files a la taula, 
voldria dir que hi hauria altres apartats que també són del tipus 2, és a dir, que tindrien 
els seus propis subapartats. Llavors, el camp “Id_subapartat” aniria augmentant d’un 
en un, i la “Id_apartat” seria la corresponent a l’apartat del qual formen part aquests 
subapartats. 

 

 

Taula fotos 

A l’igual que la taula Subapartats, aquesta està lligada amb la taula Apartat amb 
una relació “un a varis”. Per aquest tipus d’apartat, només hem de guardar el nom de 
la fotografia que inclourem a l’àlbum de fotos, juntament amb un comentari, si és que 
en volem incloure. Apart d’aquests elements, a l’igual que la taula anterior, també 
haurem d’incloure la clau forana  (Id_apartat) que estarà relacionada amb la taula 
Apartat, com la clau primària  (id_foto), que ens identificarà la fotografia de la fila com 
a única. 

Abans de veure l’exemple d’aquesta taula, recordem l’estructura de la taula Apartat, 
on hi n’hi havia un amb tipus 3 (fotografies). Tal com es pot veure, tant el camp de 
“Text_apartat” com el de “Foto_apartat” estan buits. Això passa en aquest tipus 
d’apartat degut a que no és necessària cap tipus de pàgina d’introducció a l’apartat, ja 
que un cop hi entrem, apareixerà en gran la primera fotografia de l’àlbum. 
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Id_web  Id_apartat  Nom_apartat  Tipus_apartat  Text_apartat  Foto_apartat  

1 2 Fotografies 3   

Figura 22: Recordatori de la taula Apartat per la t aula Fotos 

Anem a veure l’estructura d’aquesta taula Fotos : 

Id_apartat  Id_foto  Nom_foto  Text_foto  

2 1 Imatge1.jpg  

2 2 Vacances.jpg Paisatge panoràmic de les nostres 
vacances. 

2 3 Platja.jpg Prenent el sol a la platja 

2 4 A_la _disco.jpg  

Figura 23: Exemple de la taula Fotos 

Si mirem la taula Apartat, podrem veure que l’apartat amb ID 2 és del tipus 3, és a 
dir, fotografies. En aquest senzill exemple, podem veure que l’àlbum el formen quatre 
fotografies. Al camp “nom_foto” hi guardarem el nom de l’arxiu en format imatge, per a 
que l’aplicació en Flash pugui identificar quina és la fotografia del disc dur. Pel que fa 
al “Text_foto”, serà un comentari que apareixerà al peu de la fotografia. Si està buit, 
voldrà dir que no hem inclòs cap tipus de text, al ser opcional. 

 

Taula Notícies 

La taula notícies segueix la mateixa estructura que la de Fotos. Cada notícia serà 
una fila, lligada amb la taula Apartat mitjançant la clau forana “Id_apartat”. En aquest 
cas, els elements que guardarem seran el titular de la notícia, la data, el text de la 
notícia, i finalment una fotografia i un fitxer adjunt, ambdós elements opcionals.  

Els elements opcionals, en el cas de que l’usuari no els introdueixi, quedaran buits 
en la taula, tal com podrem veure en l’exemple següent.   

Recordem l’element de la taula Apartat que és del tipus 4. A l’igual que en la taula 
anterior, els camps “text_apartat” i “foto_apartat” estaran buits, ja que la pantalla de 
benvinguda a l’apartat serà la notícia més recent. 

Id_web  Id_apartat  Nom_apartat  Tipus_apartat  Text_apartat  Foto_apartat  

1 3 Novetats 4   

Figura 24: Recordatori de la taula Apartat per la t aula Notícies 

I ara l’exemple de com s’organitzen les dades en la taula Notícies : 
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Id_apartat  Id_notícia  Titular  Data Text_notícia  Foto_ notícia  Adjunt  

2 1 Comencen 
les 

vacances 

1/8/ 
2007 

Avui marxem de 
vacances 15 dies a la 

platja.... 

Sortida_ 
vacances.jpg 

 

2 2 Un dia de 
pluja 

6/8/ 
2007 

Avui ha plogut i no hem 
pogut sortir. 

  

2 3 Retorn a la 
normal 

15/8/ 
2007 

Us adjuntem un arxiu 
amb les fotos. 

 Fotos.pss 

Figura 25: Exemple de la taula Notícies 

Tal com es pot observar en la taula, hi ha tres notícies. Totes elles pertanyen a 
l’apartat amb ID 2. Cal destacar que la data es generarà automàticament agafant el dia 
en que s’escriu la notícia. Tant la fotografia com el fitxer adjunt seran dos elements 
opcionals. En la taula apareixen les notícies en l’ordre en que s’han escrit, però en la 
pàgina web, apareixeran amb l’ordre invers, és a dir, la més recent serà la primera, i la 
més antiga la última. 

 

Taula enllaços 

En aquesta taula emmagatzemarem informació dels enllaços cap a altres pàgines 
web. El primer dels elements d’aquesta taula és “Id_web”, que és la clau forana, que 
relaciona aquesta taula amb la clau primària de taula Web, anomenada també 
“Id_web”. Els altres camps són la Id de l’enllaç (la clau primària), la descripció de 
l’enllaç, i l’adreça d’aquest.  

Anem a veure-ho més clar amb un parell d’exemples, mostrats en les següents 
figures: 

Id_web  Id_enllaç  Text_enllaç  Adresa_enllaç  

1 1 Wikipeida: L’enciclopèdia 
lliure. 

http://wikipedia.es 

2 2 El nostre distribuïdor de 
pintures, Titanlux. 

http://titanlux.com 

2 3 Compra tots els pinzells que 
necessitis a “Pinzells Fells” 

http://pinzellsfells.com 

2 4 El buscador universal: 
Google 

http://www.google.es 

Figura 26: Exemple de la taula Enllaços 
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Si ens fixem amb el camp “Id_web”, podem veure que la primera pàgina web té 
només un enllaç, mentre que la pàgina web amb identificador 2, en té tres. 

 

Taula idiomes 

En aquesta taula emmagatzemarem informació dels idiomes en els que estan 
traduïdes les nostres webs. Aquesta taula és també està relacionada amb la taula 
Web mitjançant la clau forana “Id_web”. Els altres camps són la Id de l’idioma (la clau 
primària), i el nom de l’idioma. Quan traduïm una web a un altre idioma, realitzem una 
còpia de totes les dades de la web original, traduïdes a la llengua corresponent. Per 
tant aquesta serà com una web nova, amb el seu propi Identificador de web. L’últim 
camp de la taula idiomes és “Id_web_idioma”, que fa referència a l’Identificador de la 
web actual traduïda a l’idioma actual. 

Anem a veure-ho més clar amb un parell de files: 

Id_web  Id_idioma  Nom_idioma  Id_web_idioma  

1 1 Castellà 3 

1 2 Anglès 4 

2 3 Anglès 5 

2 4 Francès 6 

Figura 27: Exemple de la taula Idiomes 

Si ens fixem amb el camp “Id_web”, podem veure que la primera pàgina web està 
traduïda al castellà i a l’anglès, mentre que la pàgina web amb identificador 2, a 
l’anglès i al francès. 
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3.4. INTERACCIÓ ENTRE EL FLASH I LES BASES DE DADES 

 

Ara que ja tenim clara la manera en que guardarem la informació en la base de 
dades amb el MySQL, ha arribat el moment de començar a dissenyar l’aplicació que 
permetrà a l’usuari introduir les dades. Descriurem tot el procés que es realitzarà per 
tal de guardar les dades, des del moment en que l’usuari escrigui la informació que 
vulgui en un simple formulari, fins que s’emmagatzemi en la taula corresponent en la 
base de dades. 

En aquest punt ens saltarem tot el que faci referència al disseny gràfic de 
l’aplicació, ja que ens hi centrarem més endavant, durant la descripció de les 
funcionalitats resultants. Ens centrarem amb el funcionament de l’aplicació, pas per 
pas, explicant com aconseguirem passar les dades d’una pel·lícula de Flash fins la 
base de dades mitjançant el llenguatge PHP.   

 

Introducció al llenguatge SQL 

SQL és un llenguatge declaratiu d’accés a bases de dades relacionals, que permet 
especificar-hi diversos tipus d’operacions. Una de les seves característiques és la 
possibilitat de llençar consultes amb la finalitat de recuperar informació d’interès d’una 
base de dades de manera molt senzilla. Aquestes operacions poden ser de varis tipus, 
però farem referència a les que nosaltres utilitzarem. Aquestes són les següents: 

 

� CREAR:  Ens permetrà crear noves taules en la nostra base de dades. Exemple: 

CREATE TABLE webs (id_web INT(4) AUTO_INCREMENT, titol_web VARCHAR(50), 
KEY(id_web)) 

En aquest exemple hem creat una taula anomenada “webs”, on els camps seran 
“id_web”, un enter que s’incrementi automàticament, i una llista de caràcters que serà 
“títol_web”. La clau primària de la taula serà “id_web”.  

 

� INSERIR: Podrem afegir files a la taula que vulguem.  Exemple: 

INSERT INTO webs (‘títol_web’) VALUES (‘La meva pàgina web’) 

En aquest exemple, hem inserit una fila a la taula “webs”, on el valor del camp 
“nom_web” serà “La meva pàgina web”. Pel que fa al camp “id_web”, aquest es 
generarà automàticament, començant pel valor 1, i augmentant en cada fila que 
afegim a la taula. 
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� MODIFICAR: Mitjançant aquestes podrem canviar els valors de files que ja 
existeixen en una taula. Exemple: 

UPDATE webs SET títol_web= “La millor web del món” 

Amb aquesta instrucció de modificar, hem substituït el valor que hi havia en el camp 
“títol_web”, per un nou valor: “La millor web del món”. 

 

� CONSULTAR: Ens retornaran una llista de valors, segons la condició que hi entrem 
nosaltres. Existeixen varis tipus d’operacions de consulta, però la que nosaltres 
utilitzarem principalment la d’aquests exemples: 

SELECT * FROM webs 

Aquesta consulta ens retornarà una llista amb totes les files i tots els camps de la 
taula “webs”. Això és degut a que * (asterisc) vol dir que seleccionis tota la taula. 

SELECT títol_web FROM webs WHERE id_web=1 

Aquesta consulta ens retornarà només el camp “títol_web” de la primera pàgina 
web de la taula “webs”, ja que com a condició hem introduït que la “id_web” sigui 1. 
Com que aquest valor s’assigna automàticament, la fila que tindrà “id_web” valor 1 
sempre serà la primera.  

 

� ELIMINAR: Serviran per eliminar certs valors, files, i fins i tot taules senceres. En el 
nostre cas, només utilitzarem instruccions per eliminar files. Exemple: 

DELETE FROM webs WHERE id_web=1 

Aquesta instrucció d’eliminació ens esborrarà tota la fila on el valor del camp 
“id_web”  és 1. 

Mitjançant tots aquests tipus d’instruccions, ja en tindrem prou per tal de gestionar 
totes les dades de la base de dades. Tant per inserir els elements, modificar-los, 
recuperar-los o eliminar-los. No necessitarem res més.  

 

 

Consultes SQL amb PHP 

Ens trobem amb el problema de que no es poden realitzar instruccions SQL des del 
Flash. Per solucionar-ho, disposarem d’una sèrie d’arxius externs escrits en llenguatge 
PHP, que sí que permeten realitzar totes les operacions amb les bases de dades que 
necessitem. 

Anem a observar el codi d’un d’aquests arxius PHP, que ens permetran fer 
consultes SQL: 
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<?php 
 
// ens connectem a MySQL amb el nostre nom d’usuari i contrasenya 
$db_connexió= mysql_connect("localhost","usuari", "password") 
 
// seleccionem una de les bases de dades, en el nostre cas “projecte” 
mysql_select_db("projecte"); 
 
// realitzem una consulta d’inserció d’una fila en la taula “webs” 
mysql_query("INSERT INTO webs(`títol`, `eslògan`, `logotip`) 
             values ('La meva primera pàgina web',  
                     'La millor web que podràs trobar a Internet',  
                     '$logotip.jpg')"); 
?> 
 

Si no hi ha errors en el codi PHP correcte, i no hem comès cap error, si executem 
aquest arxiu PHP en el nostre servidor, la taula “webs” de la nostra base de dades 
s’haurà actualitzat de la següent manera:  

Id_web  Títol  Eslògan  Logotip  

1 La meva primera pàgina 
web 

La millor web que podràs trobar a 
Internet 

Logo.jpg 

Figura 28: Exemple taula consultes SQL amb PHP 

Això només és un exemple, on la taula “webs” només té quatre camps. Recordem 
que en realitat en té molts més. 

Bé, ara ja sabem com introduir les dades a la base de dades, mitjançant un arxiu 
extern PHP, però tal com està escrit l’exemple, només podem incloure les dades que 
hem escrit nosaltres en el codi. El que volem és que aquestes dades les escrigui 
l’usuari, no nosaltres. 

Aquí és quan entra en joc l’aplicació en Flash. En aquesta aplicació, l’usuari anirà 
introduint les dades emplenant uns senzills formularis, seleccionant elements o inserint 
fotografies. Per exemple, quan hagi d’inserir el títol, tindrà un quadre de text (input text) 
on podrà escriure el títol que ell vulgui. Haurem d’aconseguir que aquestes dades 
arribin a l’arxiu PHP. 

 

La classe LoadVars  

Ara que ja sabem interaccionar amb la base de dades des d’un fitxer PHP, només 
necessitem fer passar les dades introduïdes pels usuaris en la pel·lícula de Flash a 
aquest arxiu PHP. Tal com hem explicat abans, Flash utilitza un llenguatge de 
programació anomenat ActionScript. Aquest llenguatge té moltes classes ja 
programades que permeten realitzar diferents operacions. Mitjançant una d’aquestes 
classes, anomenada LoadVars , aconseguirem fer que el text que introdueixin els 
usuaris en els formularis de la pel·lícula Flash vagi a parar a l’arxiu PHP. 
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Per explicar-ho d’una manera senzilla i entenedora, direm que LoadVars  és una 
classe de Flash que permet tant enviar com rebre dades a arxius externs. 

 

Enviar informació  de  l’aplicació Flash a la Base de dades 

El que ens interessa  és enviar les dades que escrigui l’usuari en l’aplicació en 
Flash cap a l’arxiu PHP. La classe LoadVars també permet enviar text  a arxius 
externs. En el  nostre cas, aquest arxiu extern serà el fitxer PHP que interactuarà amb 
la base de dades. 

Anem a veure primer un exemple gràfic de l’aplicació, i després passarem a explicar 
el funcionament d’aquesta classe del Flash: 

 

Figura 29: Enviar dades Flash - BD 
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Tal com es veu a la figura, l’exemple d’aplicació en Flash dóna a l’usuari la 
possibilitat d’entrar el títol de la pàgina web, mitjançant un quadre de text d’introducció 
de dades. 

Anem a veure pas per pas el procés que es seguirà l’aplicació des de que l’usuari 
escriu el títol de la web fins que es guarda a la base de dades:  

1. L’usuari escriu el títol que vulgui per la seva pàgina web en el quadre de text. En 
l’exemple el títol és “La meva primera pàgina web”.  

2. La classe LoadVars guarda el text del quadre del formulari en una variable 
anomenada “títol”, i l’envia cap al fitxer.PHP. 

Com a curiositat, inclourem el codi ActionScript del Flash on s’utilitza la classe 
LoadVars: 

//creem dos objectes de la classe LoadVars, un per enviar i un altre per rebre 

enviar= new LoadVars(); 

rebre = new LoadVars(); 

//guardem amb el nom ‘títol’ el contingut del quadre de text del formulari   

 enviar.titol= titol_input.text; 

//fem que s’enviïn totes les dades al fitxer.php. En aquest cas només enviarà el 
títol enviar.sendAndLoad("http://localhost/fitxer.php", rebre, "POST"); 

En el Flash, cada element de la pel·lícula es pot relacionar amb un nom o 
instància. El nom que té el quadre de text del formulari és “titol_input”. Per tant, 
“titol_input.text” és el contingut del quadre, o sigui, el text que ha introduït l’usuari. 

 

3. El fitxer PHP rep aquesta variable “títol”, i la guarda dins d’una variable PHP 
anomenada “$títol”, de la següent manera: 

$titol = @$_POST[‘titol’]; 

Aquest  @$_POST serveix per detectar la variable (en aquest cas “títol”) 
enviada des de l’aplicació Flash mitjançant el LoadVars. 

4. El fitxer PHP realitza la consulta d’inserció d’una fila a la base de dades, ara amb 
els valors de les variables que ha rebut de la pel·lícula Flash. Aquesta consulta és 
la següent: 

mysql_query("INSERT INTO web (`titol`) values ('$titol')”); 
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A la variable “$titol”, PHP hi té guardat el text que ha entrat l’usuari en la pel·lícula 
Flash “La meva primera pàgina web”. Per tant, el resultat d’aquesta consulta serà 
el següent, en la base de dades:    

Id_we
b 

Títol  Eslògan  Logotip  

1 La meva primera pàgina 
web 

  

Figura 30: Exemple taula Flash - PHP - BD 

Ja hem aconseguit inserir en la base de dades la informació que ha introduït 
l’usuari. Ha estat relativament senzill. 

 

 

 Carregar informació de la Base de dades a l’aplicac ió Flash 

Ara que ja sabem com inserir a la base de dades les dades que ha escrit l’usuari, 
necessitarem fer l’operació contrària: carregar aquesta informació guardada. 
Afortunadament, la classe LoadVars també permet fer aquest tipus d’operacions. 
Anem a veure com ho farà. 

Aquesta classe és bastant utilitzada actualment en la majoria de les webs en Flash. 
Un ús molt típic d’aquesta classe és carregar el text des d’un arxiu .txt. Quan una 
empresa contracta a professionals per crear una pàgina web en Flash, es troba amb el 
problema de que si vol canviar els continguts d’algun dels apartats, no saben com fer-
ho, i han d’avisar als creadors de la web altre cop. Utilitzant la classe LoadVars, tots 
els continguts de la web estan carregats directament d’arxius de text. Per canviar els 
continguts d’un dels apartats de la web, el personal de l’empresa només haurà de 
modificar el text d’aquest arxiu .txt, una cosa realment senzilla i que sap fer tothom.  

Anem a veure-ho gràficament per entendre-ho millor: 

 

Figura 31: Representació Fitxer.txt al Flash 
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A l’igual que el text d’un fitxer.txt formarà els continguts de la pàgina web de 
l’exemple, en el nostre cas, els continguts es carregaran de la base de dades.  Per 
rebre informació, LoadVars llegeix les variables del fitxer extern amb el següent format: 

 

Títol=La meva primera pàgina web&Eslògan=La millor web que podràs trobar a 
Internet 

 

Si tinguéssim un fitxer de text amb aquest contingut, la classe LoadVars seria capaç 
de guardar els valors de les variables corresponents. El format és el nom de la variable 
amb el seu valor assignat després del signe “=”. Si hi ha més d’una variable, llavors es 
concatenen amb el signe “&”.  

Ara sabem com carregar les variables amb els seus respectius valors des d’un fitxer 
de text. Però nosaltres volem carregar informació d’una base de dades, no d’un fitxer 
de text. Per això, tornarem a necessitar un arxiu PHP. Per enviar informació des de la 
pel·lícula de Flash, primer enviàvem les dades a l’arxiu PHP, i després aquest les 
inseria a la base de dades. Ara, l’arxiu PHP carregarà les dades de la base de dades, i 
les enviarà a la pel·lícula de Flash, amb el format explicat en el punt anterior. 

En un arxiu PHP, per aconseguir el format anterior, ho haurem de fer amb l’ordre 
“echo”. Aquesta ordre mostra les dades per pantalla. Per exemple, si tenim un arxiu 
PHP com aquest: 

 

     
  <?php    echo “hola”;     ?> 
 

 

El resultat si el carreguem en el nostre servidor serà el text “hola”. Per tant, haurem 
d’incloure la cadena que reconeixerà la classe LoadVars de la següent manera: 

 

      
 <?php 
          echo “Títol=La meva primera pàgina web 
                &Eslògan=La millor web que podràs trobar a Internet”; 
      ?> 
 

 

Fem un cop d’ull a la representació gràfica, abans de fer l’explicació tècnica: 
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Figura 32: Representació BD - PHP - Flash 

Ara només falta que l’arxiu PHP realitzi una consulta per carregar la informació de 
la base de dades, i tot seguit ho enviï cap a la pel·lícula de Flash seguint aquest 
format. Ho farà així: 

 
<?php 
// ens connectem a MySQL amb el nostre nom d’usuari i password 
$db_connexió= mysql_connect("localhost","usuari", "password") 
 
// seleccionem una de les bases de dades, en el nostre cas “projecte” 
mysql_select_db("projecte"); 
 
// realitzem una consulta on guardem a la variable $titol el nom del títol de la web que tingui 
id_web=1  
$titol = mysql_query("SELECT titol FROM webs WHERE id_web=1”) 
 
// fem un “echo” on $titol és el resultat de la consulta SQL  
echo “Títol=”.$titol; 

?> 
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En el codi ActionScript del Flash, per guardar aquestes variables resultants de 
l’arxiu PHP, seria el següent: 

  

//creem dos objectes de la classe LoadVars, un per enviar i un altre per rebre 

enviar = new LoadVars(); 

rebre = new LoadVars(); 

 

//fem la crida d’enviar i rebre al fitxer.php. 

 enviar.sendAndLoad("http://localhost/fitxer.php", rebre, "POST"); 

 

//carreguem les dades del fitxer 

rebre.onLoad  = function() 

{ 

        Titol_Flash.text=this.Titol; 

} 

Titol_Flash és el nom de l’element de la Pel·lícula de Flash on volem que aparegui 
el text que carreguem de la base de dades, mentre que this.Titol es refereix a la 
variable Titol, que apareixia en “echo” de l’arxiu PHP. 

D’aquesta manera, haurem aconseguit carregar els continguts d’una de les taules 
de la base de dades, a una pel·lícula Flash. 
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3.5. DESENVOLUPAMENT DE LES APLICACIONS 

 

Repassant tot el vist fins ara, ja coneixem tots els elements i totes les tècniques que 
ens serviran per poder crear l’aplicació creadora de pàgines web en Flash. 

Ja coneixem l’estructura de totes les taules de la base de dades, que ens permetran 
emmagatzemar tota la informació de manera més òptima i organitzada. Sabem com 
ens ho farem per guardar la informació que introdueixi a la base de dades. També 
sabem com carregarem la informació de la base de dades per crear la pàgina web que 
forma aquesta. 

Ara només falta decidir el disseny tant de l’aplicació creadora de pàgines web, com 
el disseny de les webs que seran creades, apart de l’estructura d’aquestes i la manera 
en que s’introduiran i es carregaran les dades respectivament. 

Però tot això ho explicarem en l’apartat de Resultats de la memòria, ja que farem un 
seguiment de tota l’aplicació creada. Ens servirà també per observar totes les 
característiques del seu disseny, així com la distribució i les metodologies utilitzades 
per crear-les i aconseguir els nostres propòsits. 
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4. RESULTATS 

 

L’objectiu principal que ens hem marcat a l’hora de realitzar aquest projecte és el de 
crear i dissenyar una eina que permetrà als usuaris desenvolupar pàgines web, sense 
que hi hagi cap necessitat de que aquests tinguin coneixements informàtics. 

Aquesta eina la formaran quatre aplicacions, cadascuna d’elles amb la seva pròpia 
estructura i continguts. Aquestes aplicacions són els resultats d’a quest projecte, que 
és el què analitzarem a fons en aquest apartat. 

A partir dels estudis, estructures i tècniques explicades fins ara en aquesta 
memòria, hem anat dissenyant i depurant tots els programes, fins que hem estat 
satisfets amb els resultats. 

Mitjançant captures de pantalla, anirem explicant pas per pas totes les aplicacions 
que hem creat per tal de satisfer tots els objectius previs que ens havíem marcat. 
Descriurem en què consisteixen i el funcionament de cadascuna d’elles, per tal 
d’explicar el funcionament de cadascuna de les seves parts. 

En total tindrem quatre funcionalitats. Aquestes ens permetran fer totes les 
operacions que necessitem per tal de crear pàgines web. 

La primera d’elles ens permetrà crear les pàgines web, introduint totes les dades 
que nosaltres vulguem, mitjançant una senzilla interfície.  

La segona permetrà realitzar modificacions a les webs que hem creat amb 
l’aplicació anterior, seleccionant primer la web que volem canviar, i posteriorment 
modificar els seus continguts. 

Amb la tercera de les aplicacions podrem visualitzar totes les pàgines web que hem 
creat, com si estiguessin penjades a Internet, permetent-nos navegar per elles amb 
total llibertat, per tal de veure els resultats del procés de creació de les webs. 

Finalment, la última de les aplicacions permetrà guardar una pàgina web concreta 
en un arxiu propi, per poder-la penjar en un servidor, i que tothom que vulgui pugui 
visitar-la. 
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4.1. APLICACIÓ INICIAL 

 

Quan arranquem el programa principal, ens trobem amb una petita aplicació 
mitjançant la qual podrem accedir a les quatre aplicacions que permetran fer totes les 
operacions amb les pàgines web. En aquest apartat anirem explicant totes les 
pantalles que ens aniran apareixent en aquesta aplicació inicial. 

 

Selecció de l’idioma 

Vàrem creure oportú que a l’arrancar el programa, l’usuari pogués triar l’idioma en 
que vol que es representi tota la informació, per tal d’obtenir una major accessibilitat. 
Els dos idiomes principals en que es mostraran les aplicacions serà el català i 
l’espanyol. També es podria incloure l’anglès, però no el vam considerar necessari, ja 
que creiem que l’aplicació només l’utilitzaran usuaris espanyols. 

En la següent figura podem veure una captura de pantalla d’aquesta part de 
l’aplicació:  

 

Figura 33: Captura de la pantalla Selecció d'idioma  (Aplicació Inicial) 

L’usuari haurà d’elegir un dels idiomes quan arranqui l’aplicació. En la figura mostra 
tant la bandera catalana com l’espanyola, símbol prou clar per a que l’usuari pugui 
saber què haurà de fer en aquest apartat. Quan l’usuari passi el ratolí per sobre d’una 
de les banderes, aquesta s’ampliarà amb una animació, i s’il·luminarà, tal com es veu 
a l’exemple amb la bandera catalana. Quan hi cliqui, la bandera es desplaçarà cap al 
centre de la pantalla, mentre l’altra desapareix, donant pas a la següent pantalla, la de 
selecció d’aplicació. 
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Selecció de l’aplicació 

En aquesta pantalla l’usuari podrà seleccionar una de les quatre aplicacions 
principals. Aquestes permetran crear una nova pàgina web, modificar una web creada, 
visualitzar les webs creades, i publicar una web. El text de les opcions apareixerà 
traduït a l’idioma que ha seleccionat l’usuari en la pantalla anterior, al igual que la resta 
de les planes de les opcions posteriors. 

Anem a analitzar una captura de pantalla corresponent a aquesta part: 

 

Figura 34: Captura de la pantalla Selecció de l'Apl icació (Aplicació Inicial) 

En la pantalla apareixeran les quatre opcions, de les quals en podrà triar una. Quan 
aquest passi el ratolí per sobre d’una de les opcions, aquesta s’ampliarà i es ressaltarà 
amb un color brillant, tal com es pot veure a l’exemple amb la primera opció. Quan 
l’usuari cliqui en una de les opcions, el text es farà encara més gran, i es centrarà a la 
pantalla, mentre les altres opcions desapareixen. Automàticament es carregarà 
l’aplicació corresponent a la opció que haurà triat l’usuari. 

Per cadascuna de les quatre opcions, hi haurà una aplicació independent, amb les 
seves pròpies pantalles. Anem a veure una per una aquestes quatre aplicacions, i la 
manera en que estan construïdes. 
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4.2. CREAR UNA NOVA PÀGINA WEB 

 

Aquesta és la primera de la sèrie d’aplicacions que hem dissenyat per tal de donar 
forma a aquest projecte. Tal com indica el seu nom, es tracta d’una aplicació que 
permetrà a l’usuari crear una pàgina web en Flash, d’una manera senzilla i intuïtiva, 
sense que sigui necessari tenir cap tipus de coneixement en programació web. 

Aquest projecte consisteix en dissenyar i programar una aplicació creadora de 
pàgines web en Flash. Per tant, aquesta serà l’aplicació principal, ja que ens permetrà 
realitzar aquesta operació, la central en el projecte. 

L’aplicació està creada amb la tecnologia Flash, tal com hem comentat 
anteriorment. Hem realitzat un disseny atractiu i únic, per tal de que l’usuari es senti 
còmode a l’hora de crear la pàgina web, i la tasca li sembli positiva i entretinguda, de 
manera que aquest tingui una motivació extra per continuar.  

Sembla mentida, però una aplicació sosa, monòtona i amb un disseny poc atractiu, 
produirà cert avorriment a l’usuari, i farà que aquest vagi perdent interès. Per aquesta 
raó, ens centrarem a realitzar un disseny innovador que enganxi a l’usuari, fins al punt 
de que aquest pensi que si l’aplicació per crear la web li sembla atractiva, la pàgina 
web resultant tindrà un disseny visualment impactant, donant-li ganes d’acabar la web 
per poder-la visualitzar i observar el resultat de tota la seva creació.  

Les animacions que permet realitzar el Flash seran un element clau per tal 
d’aconseguir els resultats esperats, i aconseguir captar l’atenció de l’usuari encara 
més.  

L’aplicació que ens permetrà crear una pàgina web constarà de diversos passos, 
per tal de poder introduir les dades que formaran la web de la manera més 
organitzada, clara i senzilla possible. Intentarem que l’estructura en cadascun 
d’aquests passos sigui sempre la mateixa, i els elements d’introducció de les dades 
segueixin una distribució uniforme durant tota l’aplicació. Per exemple, la inserció de 
fotografies, que haurem de realitzar una gran quantitat de cops durant el procés de 
creació de la web, farem que es realitzi sempre de la mateixa manera, fent que l’usuari 
identifiqui aquest element, i el relacioni amb la inserció de fotografies, fent-ho 
intuïtivament, sense pensar. Farem que tots els elements de l’aplicació donin aquesta 
sensació a l’usuari.  

Aquesta aplicació ens permetrà crear una nova pàgina web des de zero. Aquesta 
serà una de les aplicacions que l’usuari utilitzarà més, juntament amb la de  modificar, 
per tant haurem de cuidar al màxim tots els detalls, per fer que aquesta tingui una gran 
usabilitat. 

Tal com hem comentat en apartats anteriors de la memòria, qualsevol usuari ha de 
ser capaç d’utilitzar l’aplicació, independentment del seu nivell de coneixements 
informàtics. Per tant, haurà de ser tot molt intuïtiu, senzill i entenedor. És per aquesta 
raó que hem decidit que tots els passos es realitzaran de manera consecutiva, pas per 
pas. Ja explicarem aquest aspecte més endavant. 
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Pàgina inicial 

Aquí tenim la pantalla de presentació d’aquesta aplicació. En ella, juntament amb el 
títol en gran de l’aplicació, hi apareixerà una petita explicació de què podrem fer en 
aquest apartat.   

Anem a veure una captura de pantalla d’aquesta pàgina: 

 

 

Figura 35: Captura de pantalla de l'inici de l'apli cació "Crear una nova pàgina web" 

 

Aquí l’usuari llegirà en què consisteix aquest apartat, juntament amb les indicacions 
i instruccions necessàries per a que aquest no tingui cap problema. 

Per passar a la pàgina següent, l’usuari haurà de clicar el botó “Continuar”, mentre 
que si vol tornar a l’aplicació d’Inici, comentada en l’apartat anterior, haurà de prémer 
el botó “Enrere”. 
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Inserció del títol, l’eslògan i el logotip 

Les primeres dades que l’usuari introduirà quan comenci a crear la pàgina web 
seran el títol, l’eslògan i el logotip, tal com diu la capçalera de la pantalla. 

Anem a fer un cop d’ull a la captura de pantalla d’aquest apartat: 

 

Figura 36: Captura de pantalla de la Introducció de l títol, l'eslògan i el logotip 

 

En la captura de pantalla es pot observar que el quadre de text per introduir el títol 
es troba a la part superior esquerra, i a sota d’aquest, el corresponent a l’eslògan. 
Situat a la part dreta de la pantalla, podem trobar la zona de selecció de fotografies. 
Polsant el botó “Examinar...”, s’obrirà l’explorador de Windows, on només apareixeran 
els arxius amb format de fotografia: jpg, png i bmp. Quan l’usuari en seleccioni una, 
aquesta es redimensionarà a la mida corresponent. En el cas de l’exemple, amb 
l’escut, la fotografia té unes dimensions més petites que la mida màxima, per tant no 
es redimensionarà. 

A la part inferior esquerra de la pantalla es pot observar la vista prèvia dels 
elements que l’usuari està introduint en aquest moment. Podem veure ressaltats el títol 
a la part central de la vista prèvia, amb lletres grans, juntament amb el seu 
corresponent eslògan, just a sota d’aquest. Pel que fa al logotip, el podem veure a la 
part superior esquerra. 

En totes les pantalles de l’aplicació, tenim la possibilitat de tornar a la pantalla 
anterior, mitjançant el botó situat a la part inferior esquerra “Enrere”. 

Pel que fa al botó de “continuar”, ens permetrà avançar al següent punt del creador 
de webs, sempre que no faltin elements per introduir o s’hagin produït errors. Tal com 
indica el text de la pantalla, els elements de l’eslògan i el logotip són opcionals, per 
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tant, si no els introduïm podrem continuar igual. A aquest control d’introduir els 
elements obligatoris l’anomenarem a partir d’ara “Control d’errors”. En el cas de que es 
produeixi un error en la introducció de dades, el control d’errors farà aparèixer un 
missatge dient què és el que falta per introduir, cridant l’atenció de l’usuari mitjançant 
un triangle amb signe d’exclamació a dins. Anem a veure el format d’aquest triangle: 

 

Figura 37: Senyal d'error 

Aquesta senyal apareixerà al costat del botó de continuar, juntament amb el 
missatge d’error corresponent. Observem una captura de pantalla on hi ha aparegut un 
missatge d’error, per veure el format i la seva posició: 

 

Figura 38: Exemple de missatge d'error 

 

Com es pot observar, ha aparegut el símbol d’exclamació al costat esquerra del 
botó de “Continuar”. Al costat d’aquest ha aparegut un missatge, que en aquest cas 
ens indica que falta introduir el títol de la web.  

Cal destacar que en tots els missatges d’errors, apart de les dades que ens falten 
introduir, s’indicarà a l’usuari que quan ja hagi arreglat l’error, haurà de clicar al botó de 
“Continuar” per passar a la següent pantalla. 

En el cas de que el missatge d’error ja sigui visible, i intentem continuar sense 
haver solucionat l’error, es produirà una animació a la senyal d’exclamació, indicant 
que l’error encara està present, i s’ha d’arreglar. El missatge continuarà sent visible, a 
no ser que hi hagi algun error diferent, un cop s’hagi solucionat l’anterior.  
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Anem a comentar un element  important que tindrem disponible en cadascuna de 
les pàgines d’aquesta aplicació. Estem parlant del botó d’ajuda. Es troba a la part 
superior dreta de la pantalla, representat de la següent manera: 

 

Figura 39: Botó d'ajuda 

Quan situem el ratolí a sobre d’aquest botó, aquest augmentarà de mida,  mentre 
que si el polsem, apareixerà automàticament el text d’ajuda que ens dirà què em de fer 
per introduir les dades en l’apartat que ens trobem. El missatge d’ajuda que apareixerà 
estarà situat a sota de la barra superior, representat amb color groc. Anem a veure-ho 
en l’exemple d’aquesta pàgina inicial: 

 

Figura 40: Representació del text d'ajuda de l'apar tat 

 

Per fer que el missatge d’ajuda desaparegui, només haurem de tornar a polsar el 
botó circular amb el símbol de l’interrogant. Com hem pogut observar, el missatge està 
sempre ocult per defecte, de manera que si està visible en el moment de passar la 
pàgina, el missatge de la següent pàgina estarà altre cop ocult. 
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Inserció dels colors i els tipus de lletra 

En aquest apartat haurem d’inserir el color del fons de la nostra web, el color de la 
lletra, la font dels títols, i la font dels texts, així com la mida del text de la pàgina web. 
Quan parlem de fonts, ens referim al tipus de lletra. 

Com ja hem dit anteriorment, l’aplicació actual permetrà a l’usuari sobretot 
personalitzar la web pel que fa als continguts i l’estructura. L’aspecte serà sempre 
semblant, i és en aquest apartat on podrem triar els elements que faran que la web 
creada sigui única i visiblement diferent a la resta de webs creades amb aquesta 
aplicació. La combinació de colors i fonts és molt gran, per tant, la personalització no 
serà tampoc tan senzilla com sembla a primera vista. 

Anem a veure com ho farem: 

 

Figura 41: Captura de pantalla de la selecció dels colors i els tipus de lletra 

En la capçalera de la pantalla tenim en lletres grans el títol que ens indica què hem 
de fer en aquest apartat. A la seva dreta tenim el botó d’ajuda circular amb el signe 
d’interrogació al centre, que si el saliquem, mostrarà a l’usuari els passos que haurà de 
seguir en el cas que es perdi. 

En la part superior esquerra de la pantalla podem veure els botons que ens 
permetran canviar els colors del fons i del text. En uns petits requadres situats un sota 
l’altre a la part esquerra de la pantalla podem veure el color que hi ha seleccionat 
actualment tant pel fons com pel text. Per defecte, el color del fons serà vermell fosc, 
mentre que les lletres seran de color blanc. Quan fem clic en qualsevol dels dos 
quadres, s’obrirà una petita paleta de colors, on es podrà triar el color i la tonalitat que 
l’usuari vulgui.  
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Aquesta paleta de colors té el següent format: 

 

Figura 42: Paleta de colors principal 

Si fem clic a l’icona de la part superior dreta de la paleta, ens apareixeran més 
opcions, que ens permetran triar les tonalitats del color que teníem seleccionat en la 
paleta anterior. Aquesta paleta de colors secundària tindrà el següent format: 

 

Figura 43: Paleta de colors secundària 

Pel que fa a la font dels títols i del text, els podrem seleccionar mitjançant dos 
menús desplegables, situats a la dreta de les opcions de color. Mentre el menú 
desplegable està plegat, podrem llegir al nom de la font que hi ha seleccionat. Per 
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defecte, les dues fonts seran “Arial”.  Quan cliquem sobre d’un dels menús, apareixerà 
el següent desplegable, del quan haurem de tirar un dels tipus de lletra: 

 

Figura 44: Menú desplegable del tipus de lletra 

 

En tot moment, la vista prèvia de la web ens mostrarà les opcions de color i de tipus 
de lletra que hi ha seleccionats en aquell moment. En la captura de pantalla, podem 
veure que hi ha seleccionat el color verd com a color del fons, i color blanc pel text, a 
l’igual que la vista prèvia. Això permetrà a l’usuari observar si els colors que ha triat 
lliguen, ja que hi ha molts casos en que els colors del fons i del text són incompatibles, 
i és molt dificultós llegir, degut al contrast entre aquests dos. 

El mateix passa amb les fonts dels títols i del text. L’usuari podrà veure si el tipus de 
lletra que ha seleccionat li agrada o no, i si lliguen, és clar. Cal destacar això perquè hi 
ha fonts que són informals, i altres formals. S’haurà de seleccionar dos tipus de lletra 
que siguin compatibles. 

En la part dreta de la pantalla podem observar clarament un menú desplegable on 
podrem triar la mida del text. Aquesta opció està especialment indicada per augmentar 
l’accessibilitat de l’aplicació. Hi ha moltes persones que tenen alguna discapacitat 
visual, que fa que no puguin llegir texts amb la mida molt petita.  Amb aquesta opció, 
podrem augmentar la mida del text tant com vulguem per a que aquest tipus d’usuaris 
no tinguin cap tipus de dificultat. 

A l’igual que en la resta de pantalles, tenim el botó “enrere” i el botó “continuar”. 
L’aplicació ens donarà error al clicar el botó “Continuar” si els colors del fons i del text 
són el mateix, ja que si això passés,  no es podrien distingir les lletres del fons.   
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Inserció del text i la fotografia de benvinguda  

Quan entrem en una pàgina web, apareix el títol, el logotip, el menú... tots els 
elements que hem enumerat fins ara. Però en la zona de continguts, haurà d’aparèixer 
alguna cosa. Normalment, això és una fotografia, juntament amb un text de 
benvinguda a la web, consistent amb una explicació dels continguts que es podran 
trobar a la pàgina web. 

Anem a analitzar com l’usuari introduirà aquestes dades en l’aplicació:  

 

Figura 45: Captura de pantalla de la Introducció de l text i la fotografia de benvinguda 

Introduir les dades en aquest apartat és relativament senzill. A la part esquerra de la 
pantalla es pot observar un quadre gran de text, on hi introduirem el text de 
benvinguda de la web. En cas de que el text sigui molt llarg, apareixerà una barra de 
desplaçament (scroll), tal com es veu a l’exemple. 

Pel que fa a la fotografia, seguirem la metodologia utilitzada en el logotip. Només 
haurem de prémer el botó “Examinar...”, seleccionar una de les fotografies que tenim 
en disc dur del nostre ordinador, i apareixerà redimensionada de la mida de la finestra 
automàticament. Per aquest apartat, és recomanable seleccionar una fotografia que 
representi d’alguna manera la temàtica de la pàgina web, alhora de que ha de ser 
d’una mida gran, ja que així impactarà visualment a l’usuari. 

En la vista prèvia de la pàgina web, es pot observar clarament quins són aquests 
elements que estem introduint actualment, i la situació d’aquests en la pàgina web que 
crearem. 

Aquests dos elements són obligatoris. És a dir, que si cliquem al botó “Continuar”, i 
en falta introduir un dels dos, apareixerà un missatge d’error, indicant quin és l’element 
que ens falta introduir. Quan sigui tot correcte, podrem seguir introduint els elements 
del següent apartat. 



DESENVOLUPAMENT D’UNA APLICACIÓ CREADORA DE PÀGINES WEBS EN FLASH          EPS - 2007      

66 

 

Introducció dels apartats del menú 

Arribats a aquest punt, haurem d’introduir els elements que formaran el menú 
principal de la nostra pàgina web. Tal com hem anat pogut veient en la vista prèvia de 
la web, aquest menú estarà situat a la part esquerra de la pàgina web, de manera 
vertical, o sigui, un botó sota de l’altre. Però l’estructura de la pàgina web ja 
l’analitzarem en l’aplicació de “Visualitzar les webs creades”. 

La introducció dels elements en aquest apartat té dos passos clarament 
diferenciats. El primer que hem de fer és triar el nombre d’apartats que volem que 
tingui el menú. Quan entrem per primer cop a l’apartat, només hi apareix un menú 
desplegable que ens permetrà triar el nombre d’apartats. Tenint un mínim d’1 apartat, i 
un màxim de 12, elegirem un dels nombres. 

Seguidament, apareixeran tants quadres de text com el nombre que hem 
seleccionat de la llista desplegable, tal com es veu en la següent captura de pantalla: 

 

Figura 46: Captura de pantalla de la Introducció de ls apartats del menú 

Introduirem en cadascun dels quadres de text que han aparegut el nom de l’apartat 
corresponent a l’etiqueta de la seva esquerra, fins que els tinguem tots plens. 

En el cas que haguem emplenat menys dels apartats que hi ha visibles a la 
pantalla, l’aplicació no ens deixarà continuar quan cliquem el botó “Continuar”. Per 
exemple, si hem seleccionat 4 apartats de la llista desplegable, però només n’hem 
emplenat 3, donarà error. Si ens hem equivocat a l’hora d’introduir el nombre 
d’apartats que volem, i només en volíem 3 enlloc de 4, només haurem de tornar a 
seleccionar el número de la llista desplegable. Els 3 valors que havíem introduït fins 
ara es guardaran sense cap problema, i desapareixerà l’últim quadre que no ens 
interessava emplenar. Si tornem a clicar “Continuar”, ens deixarà passar a la següent 
pantalla. 
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Selecció del tipus d’apartat 

Tal com hem dit anteriorment, en l’aplicació que hem creat es podrà elegir entre 
quatre tipus d’apartats. Aquests són: 

� Varis subapartats 

� Text i fotografia 

� Àlbum de fotografies 

� Recull de Notícies / Blog 

Anem a observar la captura de pantalla d’aquesta pàgina, per tal d’esbrinar com 
funciona: 

 

Figura 47: Captura de pantalla de selecció del tipu s d'apartat 

En la part esquerra de la pantalla, podem observar que ha aparegut el menú 
vertical, amb tots dels apartats que hem introduït en la pàgina anterior. Per cadascun 
d’aquests apartats, seleccionarem un dels quatre tipus. Com es pot veure a l’exemple, 
ens trobem en el primer dels apartats, ja que hi apareix el nom que hem introduït 
abans en la capçalera de la pàgina, així com el seu nom ressaltat en el menú de 
l’esquerra. 

Els quatre tipus d’apartats estan representats en forma de botons grans en la part 
central de la pantalla. En cadascun dels botons es pot veure un exemple esquemàtic 
de com quedarà l’apartat si triem el seu tipus corresponent. Per triar un dels tipus 
d’apartats, només haurem de clicar en un dels quatre botons, aquest s’il·luminarà per 
indicar que ha estat seleccionat, i seguidament haurem de clicar al botó “Continuar”. 
En el cas que el cliquem aquest botó sense haver seleccionat abans un tipus d’apartat, 
ens apareixerà un missatge d’error explicant què ha passat.  
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Text i fotografia 

Els elements d’aquest apartat són realment senzills d’introduir, ja que s’assembla 
molt amb altres dades que hem inserit anteriorment, com per exemple el text i 
fotografia d’introducció a la web. 

Anem a veure amb una mica més de detall la manera en que introduirem 
exactament les dades en aquest apartat, mitjançant la visualització gràfica amb una 
captura de pantalla: 

 

Figura 48: Captura de pantalla de la introducció de  dades a l'apartat "Text i fotografia" 

Els elements són els de sempre. En la capçalera apareix el nom de l’apartat del 
qual estem introduint els seus continguts, juntament amb el tipus d’aquest, que és “text 
i fotografia”, en aquest cas. Al menú de la part esquerra de la pantalla també es pot 
veure ressaltat el nom de l’apartat actual, per tal de que l’usuari pugui visualitzar 
perfectament en quin pas es troba del procés de creació de la pàgina web. 

Pel que fa a la introducció tant del text com de la fotografia no hi ha cap secret. El 
text l’escriurem en el quadre de text de la part esquerra de la pantalla, i la fotografia 
l’escollirem del disc dur, mitjançant el botó “Examinar...”.  

Ja ho hem fet en altres apartats, així que passarem a la següent explicació, que ja 
és totalment diferent, l’apartat del tipus “Varis subapartats”.  
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Varis subapartats 

Per introduir les dades d’aquest tipus d’apartat, seguirem uns quants passos, 
depenent del nombre de subapartats que vulguem introduir. 

Ja hem dit anteriorment que en tot apartat d’aquest tipus, hi haurà d’haver una 
pantalla d’introducció, que apareixerà quan no haguem entrat dins de cap subapartat. 
Aquesta pantalla introductòria consistirà en un text i una fotografia. 

En la següent captura podem observar la manera en que introduirem aquests dos 
elements: 

 

Es tracta només d’escriure el text d’introducció en el quadre de la part esquerra, i 
buscar una fotografia en el nostre disc dur mitjançant el botó “Examinar...”. Amb 
aquestes dos senzilles operacions ja haurem completat aquesta pantalla de 
presentació del tipus “Subapartats”. 

Un cop emplenades les dades d’aquest primer punt, haurem d’escollir el nombre de 
subapartats que volem que tingui l’apartat actual. Per realitzar-ho, utilitzarem la 
mateixa metodologia que hem fet anar per establir el nombre d’apartats de la web, 
juntament amb el nom de cadascun d’ells. 

Quan entrem en la pantalla, només ens apareixerà un menú desplegable amb el 
nombre de subapartats que volem. Quan seleccionem un dels números, apareixeran 
els corresponents quadres de text, de manera que podrem introduir en aquest moment 
el nom dels subapartats. 

La pantalla per emplenar la quantitat i els noms dels subapartats és la que podem 
veure en la següent captura: 
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Figura 49: Captura de pantalla de la introducció de ls subapartats 

El control d’errors serà exactament igual que en la pantalla d’introducció d’apartats. 
Si queda algun dels quadres de text visibles buit, quan polsem el botó “Continuar”, ens 
apareixerà un missatge d’error que ens indicarà que falten introduir noms. 

Un com haguem introduït totes les dades correctament, passarem a emplenar els 
continguts que formaran cadascun dels subapartats que acabem de crear. Els 
elements dels quals disposarà cadascun d’aquests subapartats seran un text 
acompanyat d’una fotografia. Anem a veure com ho farem mitjançant la captura de 
pantalla d’un dels subapartats: 

 

Figura 50: Captura de pantalla de la introducció de ls elements del tipus "Varis Subapartats" 
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Tal com es pot veure en la captura, a la part superior de la pantalla, just a sota de la 
capçalera, apareixerà en forma de menú horitzontal tots els subapartats que hem 
introduït en la pantalla anterior. 

Ressaltat amb color blanc, i una mica més gran que la resta del submenú, podem 
veure quin dels subapartats estem completant en aquests moments. Per cadascun 
d’aquests subapartats emplenarem el quadre de text i buscarem una fotografia 
mitjançant el botó “Examinar...”, tal com hem fet ja en unes quantes ocasions en 
aquesta aplicació durant el procés de creació de la pàgina web. 

 

Àlbum de fotografies 

Aquest és el primer dels tipus d’apartats en que treballarem amb llistes. En aquest 
cas tindrem llistes de fotografies, on també es podran veure el comentari que té 
assignat cadascuna d’elles. 

Abans d’explicar-ne els detalls, fem un cop d’ull a la captura de pantalla, per tal de 
veure més clarament els elements que formaran aquest tipus d’apartat: 

 

Figura 51: Captura de pantalla de la introducció de  dades a l'apartat "Àlbum de fotografies" 

Els elements de la capçalera i el menú són iguals que tots els apartats, tret de que 
en aquest cas, el tipus d’apartat, visible a la capçalera, és “Àlbum de fotografies”. 

Començant per la part superior esquerra de la pantalla, podem observar un botó 
que ens permetrà afegir noves fotografies a l’àlbum. Aquest botó és òbviament “Afegir 
Imatge”. Navegarem pel disc dur del nostre ordinador, i anirem afegint les fotografies 
una per una, per tal d’anar formant el nostre àlbum. Cal destacar que si intentem 
incloure a l’àlbum una fotografia que ja forma part de l’àlbum, aquesta no s’afegirà a la 
llista, ja que no té gaire sentit que hi hagi fotos repetides en una mateixa galeria. 
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Quan una fotografia hagi estat inserida a l’àlbum, la podrem veure en gran a la part 
dreta de la pantalla, redimensionada perfectament per l’aplicació. Apart d’això, cada 
cop que afegim una foto a l’àlbum, el nom d’aquesta apareix a la llista de sota del botó.  

Podrem interactuar totalment amb aquesta llista, ja sigui per visualitzar les fotos, 
eliminar-ne, o afegir comentaris. Si cliquem a sobre d’alguna de les fotografies de la 
llista, la podrem visualitzar en mida gran a la part dreta de la pantalla. Un cop la foto 
estigui seleccionada, podrem realitzar les dues opcions que hem esmentat abans.  

La primera d’elles és eliminar la foto, mitjançant el botó “Eliminar Foto”, com és 
lògic. La foto desapareixerà tant de la llista de la pantalla com de la base de dades.  

L’altra opció és la d’assignar un comentari a la foto seleccionada. Tenim un quadre 
de text, amb un botó al costat que hi diu “Assignar comentari”. Per tant, només haurem 
d’escriure el comentari al quadre de text, i clicar al botó, i la frase s’assignarà 
automàticament a la foto seleccionada. A sobre del quadre de text i el botó, podem 
observar el text: “Comentari per la fotografia nom_foto”, que ens indicarà la fotografia a 
la qual s’assignarà el comentari si cliquem el botó en aquell moment. Cal esmentar 
que quan afegim una fotografia nova a la llista, el comentari s’hi assignarà 
automàticament, a no ser que haguem seleccionat abans una altra fotografia. Si 
seleccionem una de les fotografies que té un comentari assignat, en el quadre de text 
apareixerà el text corresponent, de manera que si el volem modificar o eliminar, només 
haurem de fer els canvis que vulguem, o deixar-ho en blanc, i després clicar altre cop 
al botó “Assignar comentari”. 

Si observem la vista prèvia de la web, situada a la part inferior esquerra, com en 
totes les pàgines, podrem veure l’estructura que tindrà aquest tipus d’apartat en la 
pàgina web final. Els elements estaran distribuïts de la següent manera: en la part 
esquerra de la pantalla hi haurà miniatures de les fotografies, per a que el visitant de la 
web en pugui escollir una d’elles, mentre que a la part dreta hi apareixerà la foto en 
mida gran, per poder visualitzar-la amb tot detall. En el cas de que hi hagi algun 
comentari associat a la fotografia, aquest apareixerà sota de la representació gran 
d’aquesta. 

Pel que fa al control d’errors, l’aplicació no ens deixarà passar al següent apartat en 
el cas de que la llista de fotos estigui buida. Un àlbum sense fotografies no té cap 
sentit. 

 

Recull de notícies / Blog 

Un altre apartat que no es limita simplement a afegir un text i una fotografia és el del 
tipus “Recull de Notícies / Blog”. Aquest apartat també juga amb llistes, a l’igual que el 
tipus “Fotografies”, però en aquest cas, tindrem una sèrie de notícies. Aquest és potser 
l’apartat més complex de tots, i el que possiblement suposarà més complicacions als 
usuaris que estiguin creant la seva pàgina web. Qualsevol amb certa experiència en 
aplicacions informàtiques veurà el seu funcionament a primera vista, però els usuaris 
que tenen uns nivells molt baixos poden tenir alguna dificultat. Per aquesta raó, el 
control d’error en aquest cas està especialment acurat en aquest apartat, perquè 
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l’usuari pugui aprendre dels seus errors i entendre com funcionen tots els elements de 
la pàgina. 

Si fem memòria, recordarem que els elements que pot tenir cadascuna de les 
notícies són els següents: 

Titular de la notícia:  Una línia on es descriurà en què consisteix la notícia. 

Text/cos de la notícia:  Tot el desenvolupament de la notícia, tant llarg com es 
vulgui. 

Data de la notícia:  El dia, el mes i l’any en que la notícia s’ha publicat. 

Imatge de la notícia (opcional):  Una fotografia relacionada amb la notícia. 

Fitxer adjunt (opcional):  Un arxiu que l’usuari de la web es podrà descarregar, ja 
sigui un PDF, un Powerpoint, una cançó, un video... 

Anem a veure una captura de pantalla, per tal de veure com introduirem tots 
aquests elements en aquest apartat de la web: 

 

Figura 52: Captura de pantalla de la introducció de  les dades a l’apartat de “Notícies” 

Podem observar que a la part superior esquerra de la pàgina, tenim dos quadres de 
text, un per introduir el titular de la notícia, tal com indica la capçalera, i un altre per 
escriure el text complet que formarà la notícia en sí. 

Cal comentar que fa un moment hem inclòs la data de la notícia com un dels 
elements de la notícia, però aquesta no apareix per enlloc. La raó és que la mateixa 
aplicació s’encarrega de generar la data, mitjançant una senzilla instrucció PHP. La 
data sempre serà la del dia en que s’ha publicat la notícia, sense poder fer cap tipus 
de trampa. 
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En la part dreta de la pantalla, a la mateixa altura que dos últims elements que hem 
comentat, es troben les eines que ens permetran incloure tant l’arxiu adjunt com la 
fotografia, les parts opcionals de la notícia. Els dos elements s’inclouran a la notícia 
mitjançant el seu respectiu botó “Examinar...”. Si estem afegint un arxiu adjunt, se’ns 
obrirà una finestra on apareixeran tots els formats de fitxers que tinguem al nostre disc 
dur, ja siguin PDFs, powerpoints, cançons, videos, o qualsevol que vulguem.  En 
canvi, a l’hora d’incloure la fotografia de la notícia, en la finestra que se’ns obrirà, 
només ens apareixeran els arxius d’imatge, amb els formats .jpg, .png i .bmp. 

Sota de la fotografia, podem observar la llista de notícies que formaran el nostre 
noticiari, amb el titular i la data de cadascuna d’elles. En l’exemple podem veure que la 
formen dues notícies. En la part inferior de la llista podem observar tres botons: 

Afegir notícia a la llista:  Quan haguem emplenat tots els camps que vulguem que 
tingui la notícia, si fem clic a aquest botó, la notícia s’afegirà a la llista. A mesura que 
anem incloent notícies a la llista, podrem realitzar diferents operacions amb aquestes, 
mitjançant els dos altres botons. 

Modificar notícia:  Quan seleccionem una de les notícies de la llista, apareixeran 
en els quadres de text tots els elements que la formen, així com l’arxiu adjunt i la 
fotografia, en cas que existeixin. Podrem canviar tot el que vulguem dels elements 
d’aquesta llista, de manera que si volem que es guardin les modificacions, haurem de 
clicar en aquest botó. Pot ser que cliquem aquest botó sense que hi hagi cap notícia 
seleccionada. Llavors apareixerà un missatge d’error, indicant que per modificar una 
notícia, primer n’hem de seleccionar una. 

Eliminar notícia:  Ens permetrà esborrar la notícia que tenim seleccionada. Aquesta 
opció funciona de manera molt semblant a la de modificar. Primer seleccionarem la 
notícia, apareixeran els elements que la formen, de manera que puguem confirmar que 
es tracta de la notícia que volem eliminar, i després, clicant el botó, esborrarem la 
notícia de la llista i de la base de dades. També pot ser que cliquem aquest botó sense 
que hi hagi cap notícia seleccionada. Si passa això, apareixerà el missatge d’error 
indicant que primer hem d’escollir la notícia que volem eliminar. 

El botó “Continuar”, a l’igual que en la resta de pàgines, ens servirà per avançar cap 
al següent pas en la creació de la pàgina web. Cal destacar que quan cliquem aquest 
botó, tot i que haguem emplenat tots els camps que formaran una notícia, si no hem 
afegit la notícia a la llista, cap dels elements es guardaran. Anem a veure-ho amb un 
exemple: Tu entres en l’apartat, i només vols incloure una notícia. Emplenes tots els 
camps, el titular, el text de la notícia, i hi inclous una fotografia. Ara ja tens tots els 
elements de la notícia introduïts, i a l’igual que en la resta dels apartats, cliques el botó 
“Continuar”, esperant que la notícia es guardarà automàticament. Això no passarà, ja 
que teníem que haver afegit la notícia a la llista, abans de clicar al botó de “Continuar”. 
Això com a molt ens passarà el primer cop que introduïm notícies, o sigui que encara 
no haurem afegit cap notícia a la llista. Per solucionar aquest possible error, apareixerà 
un missatge d’error si la llista de notícies és buida, que serà el cas en que ens trobem, 
tot indicant que abans de continuar, s’ha de guardar la notícia fent clic a “Afegir notícia 
a la llista”. 

 



DESENVOLUPAMENT D’UNA APLICACIÓ CREADORA DE PÀGINES WEBS EN FLASH          EPS - 2007      

75 

 

Informació de contacte 

Tota pàgina web dóna l’oportunitat a l’usuari que està navegant per ella la 
possibilitat de posar-se amb contacte amb el propietari de la web, ja sigui per la via 
més utilitzada últimament, per e-mail, o per via telefònica, fax o l’adreça postal de tota 
la vida. 

En les nostres pàgines web, farem que aquest element aparegui sempre, ja que 
vàrem decidir anteriorment que hauria de ser imprescindible. 

Anem a veure la manera en que introduirem les dades de contacte en la nostra 
aplicació mitjançant una captura de pantalla de la pàgina corresponent:   

 

Figura 53: Captura de pantalla de la introducció de  les dades de contacte 

Tal com indica la capçalera de la pàgina, ara introduirem les dades de contacte de 
la web. Si ens fixem en el menú de la part esquerra de la pantalla, podem veure que a 
la part inferior hi ha 3 apartats extres que no formen part del  menú de navegació que 
hem creat fa una estona. El primer d’aquests apartats és el de Contacte, que com 
podem veure, es mostra il·luminat i de mida més gran que la resta. 

La introducció de les dades serà realment senzilla: quatre quadres de text, 
cadascun per un dels elements que formaran l’apartat de contacte, que s’hauran 
d’emplenar si vols continuar amb la creació de la pàgina web. Tots els elements seran 
obligatoris, tret del fax, ja que som conscients que hi haurà molts usuaris de l’aplicació 
que no disposen d’aquest aparell. 

En la vista prèvia de la web, podem observar l’estructura que tindrà aquest apartat. 
Hi haurà en la part esquerra de la pantalla les dades de contacte que acabem 
d’emplenar, mentre que a la part dreta hi haurà un formulari mitjançant el qual 
qualsevol persona que navegui per la nostra web podrà enviar-nos un mail 
automàticament. 
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Enllaços d’interès 

L’apartat que trobem a continuació, cal ressaltar que és el primer que és opcional. 
Fins ara tots els apartats que hem fet tenien alguna part opcional com a molt, però era 
obligatori emplenar almenys un element si volies continuar. Aquest cas és diferent. Es 
tracta dels enllaços d’interès, que podem deixar en blanc si volem, i clicar al botó de 
Continuar sense cap tipus de problema. 

Anem a explicar en què consisteix aquest apartat, en el cas que vulguem incloure’l 
a la nostra pàgina web. Aquí tenim la captura de pantalla: 

 

Figura 54: Captura de pantalla de l’ introducció de ls enllaços d'interès 

Tal com es pot veure a la part inferior esquerra de la captura, ara ens trobem a 
l’apartat d’enllaços, el penúltim dels apartats, abans de completar la nostra pàgina 
web. 

En aquest punt de la creació de la nostra pàgina web, podrem introduir fins 6 
enllaços d’interès. Cadascun d’aquests enllaços tindrà dues parts ben diferenciades. 
Per una banda, tindrem la descripció en forma de text sobre què podrem trobar en 
l’enllaç cap al qual ens dirigirem en cas que hi cliquem a sobre, mentre que per d’altra 
banda, tenim l’adreça web en sí (http://www.adreça.com). Pel que fa a la descripció de 
l’enllaç, l’escriurem a la llista de quadres de text de la part esquerra, mentre que 
l’adreça serà el quadre de la part dreta que està a la mateixa altura que la seva 
descripció. 

Per a que no ens doni cap tipus d’error a l’hora de clicar el botó de “continuar”, ens 
haurem d’assegurar que si hem escrit la descripció d’un dels enllaços, també hi hem 
ficat l’adreça corresponent de la seva dreta.  
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Idiomes  

Finalment hem arribat a l’últim apartat de l’aplicació de crear pàgines web, i 
possiblement el més llarg de tots. Cal destacar que aquest apartat també és opcional, 
de manera que si no volem afegir cap idioma secundari a la nostra web, si cliquem al 
botó “Continuar” ja haurem acabat de crear la nostra pàgina web. 

Per obtenir una accessibilitat alta, una pàgina web ha d’estar traduïda a tots els 
idiomes que pugin arribar a parlar tots els usuaris que visitaran la nostra web. Per 
aquesta raó, és imprescindible fer que la web es pugui representar en diferents 
apartats.  

Aquest apartat d’idiomes es composa de varis punts, que anirem veient mitjançant 
les captures de pantalla. Anem a veure la primera d’elles: 

 

Figura 55: Captura de pantalla de la introducció de ls idiomes 

El primer que haurem de fer en aquest apartat d’idiomes serà definir en quants 
idiomes voldrem traduir la pàgina web. Podrem mostrar la nostra pàgina web en 4 
idiomes diferents, contant l’idioma principal, que se suposa que és el que hem utilitzat 
fins ara per introduir tots els elements que formaran la nostra pàgina web. 

Hi haurà quatre quadres de text. Un per l’idioma principal, i la resta pels idiomes 
secundaris. Si ens sobren caselles buides, voldrà dir simplement que no volem més 
idiomes dels que hi ha escrits.  

Per defecte, en la casella de l’idioma principal, hi haurà escrit “Català” en el cas que 
haguem triat l’idioma català al principi de tot de l’aplicació, i “Español” en el cas que 
haguem escollit l’altra llengua. 

Clicant al botó de “Continuar” passarem a traduir la pàgina web a el primer dels 
idiomes secundaris que hem introduït. 
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A partir d’aquí, anirem traduint tots els elements de text que hem introduït fins ara 
en la creació de la nostra pàgina web. Haurem de repetir aquest procés per cadascun 
dels idiomes que hem introduït en la pantalla anterior. En l’exemple mostrat hem inclòs 
dos idiomes secundaris, però només mostrarem cadascuna de les pantalles amb un 
d’ells. 

Anem a veure primer la captura de pantalla de la traducció dels elements principals: 

 

Figura 56: Captura de pantalla de la traducció dels  elements principals 

Tal com es veu a la pantalla d’exemple, hi haurà dues columnes clarament 
diferenciades, una per l’idioma principal, i l’altra per l’idioma secundari en el qual ens 
trobem. Apareix el nom de cadascun d’ells en la part superior de la pantalla, just sota 
de la capçalera.  

En la primera de les columnes observem el títol de la web, l’eslògan, el text de 
benvinguda i el nom de tots els apartats, en l’idioma principal, o sigui, tal com ho hem 
anat escrivint fins ara. Mentre que en l’altra columna, hi hauran els mateixos quadres 
de text, però buits, de manera que haurem d’anar escrivint la traducció corresponent a 
l’idioma indicat a la part de dalt de la pantalla. 

Per a que no ens doni cap error a l’hora de clicar “Continuar”, harem d’emplenar 
totes les columnes de la part dreta de la pantalla, sense cap excepció, ja que tots els 
elements són necessaris. 

Caldria destacar també que tot i ser quadres de text, la columna de la dreta, 
corresponent a l’idioma actual, no serà editable, és a dir, encara que intentem escriure-
hi coses, no la podrem modificar, degut a que simplement ens serveix com a punt de 
referència per traduir el text a l’altre idioma. 
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Ara que ja hem traduït els elements de la pàgina inicial de la web, continuarem amb 
els continguts de cadascun dels apartats. 

Com ja sabem, existeixen quatre tipus d’apartats. Cadascun d’ells té els seus propis 
continguts, per tant, el procés de traducció canviarà d’un tipus a l’altre. Tot seguit 
veurem un exemple de traducció de tots ells. 

Començarem amb el tipus “Subapartats”. En la captura de pantalla següent veurem 
l’estructura que aquesta té: 

 

Figura 57: Captura de pantalla de la traducció del tipus "Subapartats" 

A l’igual que en la pantalla de traducció anterior, tenim dues columnes, una amb 
l’idioma principal, amb totes les dades completes que hem escrit anteriorment, i l’altra 
amb l’idioma al qual volem traduir els continguts. 

En aquest cas, el de “Subapartats”, tindrem primer dos quadres de text grans, que 
serà el text d’introducció ja complet de l’apartat original, acompanyat de la seva 
corresponent traducció, que haurem d’emplenar nosaltres a mà. 

Recordem que en cadascun dels subapartats, hem introduït un text i una fotografia. 
Pel que fa al text, l’haurem de traduir, mentre que la fotografia no serà necessari, ja 
que contindrà el nom de la foto, només. 

Per cadascun dels subapartats que tinguem, apareixerà un quadre de text petit, pel 
nom del subapartat, i un altre gran, amb el seu text corresponent. A la seva dreta hi 
haurà els quadres corresponents a la seva traducció. En l’exemple, tenim tres 
subapartats, per tant, si baixéssim la barra de desplaçament veuríem que hi ha 3 
quadres de nom de subapartat, i 3 més del text, en cadascuna de les dues columnes. 

Degut a que alguns continguts estaran “amagats” fora de la pantalla, i s’ha de 
baixar la barra de desplaçament per veure-ho, podrem trobar-nos amb l’error de que 
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quan cliquem el botó de “Continuar”, ens aparegui un missatge d’error dient que 
encara hi ha quadres buits que no hem emplenat. Ens haurem d’assegurar que hi ha 
escrits tots els texts de tots els apartats, tot i que no siguin visibles a primera vista. 

El següent tipus d’apartat del qual analitzarem el seu procés de traducció és el de 
“Recull de Notícies / Blog”. 

Recordem els elements que podem trobar en cadascuna de les notícies: hi ha un 
titular, un text de notícia, una fotografia i un fitxer adjunt com a molt. Degut a que la 
fotografia i el fitxer adjunt no necessiten traducció de cap tipus, traduirem només el 
titular i el cos de la notícia. 

En la següent captura de pantalla veurem com ens ho farem per traduir aquest tipus 
d’apartat:  

 

Figura 58: Captura de pantalla de traducció del Rec ull de Notícies / Blog 

Per aquest tipus d’apartat, l’estructura serà molt semblant al del tipus anterior, els 
subapartats. Tindrem les dues columnes d’idiomes de sempre, però en aquest cas, els 
quadres que tindrem correspondran a el titular i el text de cadascuna de les notícies 
que tenim. 

A l’igual que a l’anterior, també ens trobarem amb el problema de que la meitat dels 
continguts estaran amagats, i haurem de desplaçar la barra d’scroll per poder veure’ls 
tots. 

No cal dir que per a que no ens doni cap tipus d’error, hem d’emplenar tots i 
cadascun dels quadres, ja que es tracta de traduir tota la informació textual que hem 
introduït fins ara en l’idioma principal. 
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Ara passarem a comentar el tipus d’apartat de les fotografies. En aquest apartat 
tenim una sèrie de fotografies, on n’hi ha algunes que tenen comentaris, ja que es 
tracta d’una cosa opcional. Com que el nom de les fotografies no s’ha de traduir, 
només caldrà que ens centrem amb els comentaris. 

En la següent captura de pantalla veurem la manera de traduir aquests comentaris: 

 

Figura 59: Captura de pantalla de la traducció del tipus "Fotografies" 

En la taula on guardem les fotografies, recordem que en cadascuna de les files, 
teníem el nom de la fotografia en una de les columnes, i el seu text corresponent en la 
següent. Per guardar la traducció del comentari, havíem de saber en quina posició es 
trobava el comentari, per tal d’associar-lo a la posició correcta.  

Per aquesta raó, vàrem decidir que la millor opció era que apareguessin tants 
quadres de text com fotografies tenim a l’àlbum, de manera que les fotos que no 
tinguessin comentari, apareixerien difuminades als dos costats.  

Tal com es veu a l’exemple de la captura de pantalla, només tenen comentaris la 
segona foto, la sisena i la desena. La resta de quadres de text de les columnes dels 
dos idiomes són transparents. Pel que fa a la columna de l’idioma de traducció, només 
podrem escriure en els quadres de text blancs, és a dir, els que tenen comentaris a la 
seva esquerra, i no són transparents. 

Si tenim moltes fotografies, ens passarà el mateix que en els dos tipus d’apartats 
anteriors: hi haurà comentaris que a primera vista no seran visibles, i haurem de baixar 
la barra de desplaçament per tal de poder-los visualitzar, i per tant traduir-los. 

Finalment, últim dels tipus d’apartat de haurem d’explicar com traduir és el “text i 
fotografia”. Aquest serà el més senzill de realitzar, ja que només es tracta de realitzar 
la traducció d’un simple text.  
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En la captura de pantalla veurem de manera gràfica com es veurà a l’aplicació: 

 

Figura 60: Captura de pantalla de la traducció de l ’apartat “Text i fotografia” 

Tindrem dos quadres de text grans. En el primer hi haurà escrit tot el text amb 
l’idioma principal, i a l’altre hi haurem d’escriure nosaltres la traducció corresponent a 
l’idioma indicat a la part de dalt de la pantalla. La metodologia és la mateixa que en la 
traducció de tots els altres apartats, però encara més senzilla. 

En el nostre exemple, aquest era l’últim apartat, per tant, ara només ens faltarà 
realitzar la traducció dels enllaços, degut a que els elements de contacte no són 
necessaris traduir-los. 

Tenint present de que en l’apartat d’enllaços teníem per un costat la descripció de 
l’enllaç, i per l’altre la seva adreça (http://www.adreça.com), està clar que només 
caldrà traduir un dels dos. 

En la traducció d’aquest apartat, tindrem les dues columnes de sempre. Una amb les 
descripcions que hem escrit amb l’idioma principal de la web, i a l’altra els quadres de 
text buits, destinats a ser emplenats amb la traducció corresponent de cadascun d’ells. 

Aquest últim apartat té també una característica especial, ja que apart de les 
descripcions dels enllaços, també haurem de traduir certes paraules que ajudaran a 
acabar de completar la web amb l’altre idioma. 

Aquests elements són les paraules “Correu electrònic”, “Adreça”, “Telèfon”, “Fax”, 
“Enllaços”, “Mapa web” i “Contacte”. Si l’usuari ha seleccionat l’idioma català o castellà 
al principi de tot de l’aplicació, aquests elements es traduiran automàticament, però en 
el cas de que l’usuari vulgui incloure idiomes que no són aquests, s’hauran de traduir 
també aquests elements, que no formen part del contingut que ha introduït l’usuari, 
però sí de la web en sí. 
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Anem a veure una captura de pantalla d’aquest últim apartat de traducció: 

 

Un cop haguem emplenat tots els quadres de traducció de la part dreta de la 
pantalla, clicant al botó “Continuar” acabarem el procés de creació de la pàgina web, 
en el cas de que l’idioma al que hem estat traduint la web sigui l’últim. Si encara queda 
algun idioma per traduir, tornarem a la pàgina de traducció dels elements principals de 
la web: el títol, l’eslògan, el text d’introducció, i els noms dels apartats. 

Un cop haguem traduït la web a tots els idiomes, apareixerà una pàgina felicitant a 
l’usuari perquè ja ha creat la seva pàgina web.  Arribats a aquest moment, donem 
opció a l’usuari de tornar cap enrere en el cas que vulgui modificar algun dels elements 
de la web que acaba de crear. L’altra de les opcions, és tornar a la pàgina d’inici 
principal, on podrem escollir altre cop quina de les aplicacions volem. 
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4.3 MODIFICAR UNA PÀGINA WEB CREADA 

 

Un cop creada una pàgina web, s’ha de donar als usuaris la possibilitat de poder-la 
modificar, canviant algun dels seus continguts. Aquesta aplicació permetrà a l’usuari 
modificar qualsevol de les pàgines web que han estat creades amb l’aplicació anterior. 

Quan l’usuari visualitzi la pàgina web final, amb totes les dades que ell mateix ha 
introduït, és bastant comú que algun aspecte no li acabi de convèncer, com per 
exemple la manera en que ha redactat alguna cosa, una fotografia que no acaba de 
concordar amb el text, o simplement el color del fons o de la lletra. És per això que 
l’usuari ha de poder canviar alguns aspectes de la pàgina web que ha creat. 

També es pot donar el cas en que certs continguts d’una web s’han d’actualitzar 
cada cert temps. Un dels apartats més típics que requereixen aquestes modificacions 
periòdiques és el de notícies. Està clar que cada cert temps, si tenim un apartat 
d’aquest tipus en la nostra web, vulguem incloure noves notícies, la qual cosa 
requerirà una aplicació que permeti modificar la pàgina web. 

Aquesta aplicació serà realment semblant a l’aplicació de crear les pàgines web. 
Quan l’usuari entri en l’aplicació de modificar les webs, apareixerà una llista de totes 
les webs que han estat creades, de les quals n’haurà de triar una. Aquesta pantalla de 
selecció de web tindrà el següent aspecte: 

 

Figura 61: Captura de pantalla de la selecció de we b de l'aplicació "Modificar una web creada" 

Tal com es pot observar a la captura, l’usuari té tres opcions: la primera és tornar 
enrere, a l’aplicació inicial, la segona és eliminar una web, una acció que podrem 
realitzar després de seleccionar-ne una de la llista, mentre que la tercera serà la de 
continuar, modificant la web que haguem seleccionat prèviament. 
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 Un cop elegida la web que l’usuari voldrà modificar, apareixerà pas per pas el 
mateix que en l’aplicació de crear la pàgina web, amb la diferència que aquest cop, 
tots els camps ja estaran plens, de manera que es podrà canviar qualsevol element 
que es vulgui. Això ho hem fet així pensant sempre en facilitar les coses als usuaris. 
Aquests, després de crear una pàgina web, ja estan familiaritzats amb la metodologia 
utilitzada per crear-la, i els passos que han seguit per aconseguir-ho, per tant, fer que 
l’aplicació de modificar la web segueixi la mateixa estructura que la de crear-ne una, 
farem que aquest no s’hagi de preocupar d’aprendre com funciona una altra aplicació. 

Explicarem en més detall les característiques d’aquesta aplicació en l’apartat de la 
utilització de les funcionalitats. 
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4.4. VISUALITZAR LES WEBS CREADES 

Si hem creat una pàgina web, és bastant lògic que vulguem veure com ha quedat. 
Aquesta aplicació que explicarem a continuació consisteix en això, visualitzar totes les 
webs que han estat creades. 

En aquesta aplicació podrem veure el resultat dels nostres esforços, i tal com 
veuran la pàgina web els usuaris que la visitin. D’aquesta manera podrem veure si els 
continguts i la idea de pàgina web que ens havíem fet s’adapta a la realitat. Es pot 
donar el cas de que l’usuari de l’aplicació no acabés d’entendre perquè va introduir 
unes certes dades durant el procés de creació, i que, mitjançant la visualització de la 
web final, acabi de veure en que consistia aquest punt exactament. Ens permetrà 
observar si hi ha algun detall que volem canviar de la web, podent-ho fer després 
mitjançant l’aplicació de modificar les webs creades. En resum, l’usuari podrà veure si 
la pàgina li agrada, i si ha de realitzar algun canvi. 

Quan arranquem aquesta aplicació, ens apareixerà una llista de totes les webs que 
hem creat, de manera que haurem de seleccionar-ne una d’elles, i automàticament es 
carregarà la web corresponent. Els únics coneixements que haurà de tenir l’usuari per 
tal d’utilitzar aquesta aplicació són les regles bàsiques de navegació per pàgines web. 
Tot i això, analitzarem cadascuna de les pantalles que formarà una web, observant els 
resultats que hem obtingut a partir de la introducció de dades que hem fet, ara que ja 
sabem tot el procés de creació de les webs. 

Selecció de la pàgina web 

La primera de les pantalles consisteix en seleccionar d’una llista la pàgina web que 
volem visualitzar. Aquesta pantalla tindrà aquest aspecte: 

 

Figura 62: Captura de pantalla de la selecció de we bs per visualitzar 
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Aquesta pantalla és molt senzilla i parla per sí sola. Només haurem de seleccionar 
una de les pàgines webs de la llista que apareix a la part central de la pantalla. 

 

Pàgina inicial 

Quan triem una de les pàgines web, aquesta es carregarà automàticament, i hi 
podrem navegar amb total llibertat, com si estigués penjada a Internet. La primera 
pantalla que apareixerà quan carreguem la pàgina web serà la pàgina inicial. Aquesta 
té el següent aspecte: 

 

Figura 63: Captura de pantalla de la pàgina Inicial  

Els elements d’aquesta pàgina aniran apareixent un per un mitjançant una sèrie 
d’animacions, que serviran com a presentació de la web, fent que l’usuari es s’adoni 
de quines són les diferents parts que li permetran interactuar amb la web. El primer 
element que apareixerà serà el títol de la web, seguit per l’eslògan i el text que forma 
el peu de pàgina de la web. Després apareixerà la barra fosca del fons del menú, 
juntament amb el logotip a la part superior d’aquesta. Un cop ja siguin visibles aquests 
apartats, apareixeran els elements del menú principal de navegació i els botons dels 
enllaços, mapa web i contacte. Després es faran visibles les opcions que tindrà l’usuari 
per canviar l’idioma de la web.  Finalment, es dibuixaran dues línies, una a sota de 
l’eslògan, una altra sobre el peu de pàgina, i a la part central d’aquestes dues, 
apareixerà el text d’introducció a la web, amb la seva corresponent fotografia. 

Respecte als elements de la web, anirem explicant-los un per un, tot justificant la 
manera de representar-los i distribuir-los. 

El primer dels elements que caldrà comentar és el fons. Es pot observar que hi ha 
un degradat fosc, que dona una aspecte elegant i distingit a la pàgina web, ja que un 
fons amb un color uniforme és una mica monòton i avorrit. També cal destacar un 
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efecte d’ombra al voltant del fons, que donarà sensació de profunditat i definició al 
conjunt. 

Pel que fa al títol de la web, sabem que ha d’estar representat amb una mida gran, 
a la part superior de la web. Si observem la part esquerra de la pantalla, podem 
observar el rectangle fosc que serveix de fons pel menú i l’eslògan. Degut a 
l’existència d’aquest element, la millor opció per posicionar el títol és centrar-lo. Aquest 
apareixerà en el tipus de lletra que l’usuari ha seleccionat com a font dels títols. Pel 
que fa al color, serà del color de lletra seleccionat per l’usuari. Per donar un toc 
distintiu a aquest element, hem inclòs un efecte que li donarà lluminositat en el cas que 
el color de la lletra sigui clar, o un toc de difuminat si en canvi el color és fosc. 

L’eslògan estarà posicionat sota del títol, en el cas que aquest existeixi. La mida 
relativament menor que les lletres del títol de la web, l’eslògan estarà representat amb 
el mateix tipus de lletra que aquest, compartint l’efecte de lluminositat/difuminat. Tant 
el títol com l’eslògan seran visibles en totes les pàgines de la web. 

Seguint l’ordre d’aparició dels elements, ara ens trobem amb el peu de pàgina. 
Aquest consisteix en un text informatiu per l’usuari on hi haurà inclòs el nom de la web, 
el correu electrònic, l’adreça, el telèfon i el fax. La funció d’aquest element és 
proporcionar a l’usuari tota la informació de contacte que aquest necessiti, de manera 
que estigui visible sempre. Aquest element estarà representat amb el mateix tipus de 
lletra que els texts de la web. 

El pròxim element és el rectangle fosc de la part esquerra de la pantalla, que 
serveix de fons per al menú de navegació principal. Aquest element permetrà a l’usuari 
diferenciar els botons, que li permetran navegar per la web, de la resta de la pantalla. 
Dotat d’un color fosc semitransparent, donarà un toc especial a la pàgina web, 
juntament amb un efecte de difuminat. 

El logotip de la web és el següent element a comentar. Aquest apareixerà a la part 
superior de la pantalla, tal com havíem dit anteriorment, però concretament, el 
situarem a la part esquerra, just a sobre del menú, dins del rectangle fosc difuminat. 
Aquesta és la posició ideal per aquest element, ja que ens quedava un espai buit en la 
web, i l’hem emplenat de la millor manera possible. 

Respecte als elements del menú, podem dir que formaran un menú vertical, tal com 
havíem esmentat, amb un element sota de l’altre. Degut a que el fons del menú serà 
sempre fosc, els elements del menú estaran representats per lletres de color blanc 
sempre. En estat normal, els elements seran mostrats amb un cert nivell de 
transparència, i quan passem el ratolí per sobre d’un d’ells, aquest augmentarà de 
mida i la transparència desapareixerà, fent que sigui més visible respecte la resta. Cal 
dir que el tipus de lletra dels elements del menú de navegació serà el mateix que els 
dels títols. 

Cal destacar que en la part inferior del menú, apareixeran els botons dels apartats 
especials, com si fossin una extensió d’aquest. Aquests apartats són el dels enllaços, 
el mapa web, i el contacte. Aquests botons tindran les mateixes característiques que 
els que formen el menú.  
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Els pròxims elements són els botons que ens permetran canviar d’idioma. Seran 
tants botons com idiomes tingui la web, incloent l’idioma principal. Aquests elements 
estaran situats a la part superior dreta de la pantalla, entre l’eslògan i la fotografia 
d’introducció a la web. El tipus de lletra d’aquests botons serà el mateix que el dels 
títols, i tindran el mateix format que els elements del menú de navegació, és a dir, amb 
un toc de transparència, i quan es passa el ratolí per sobre, s’amplia i deixa de ser 
transparent. La diferència entre els botons del menú i aquests, és que, mentre que els 
primers són de color blanc, degut al fons fosc, els segons són del color que ha triat 
l’usuari pel text de la web. Cal comentar que si la pàgina web només es troba en un 
idioma, el que hem utilitzat a l’hora de crear la web, cap d’aquests botons apareixerà. 

 Els elements finals que acabaran de formar la pantalla principal de la web, seran el 
text i la fotografia d’introducció. Aquests estaran a la zona de continguts central, amb 
una línia difuminada a dalt i a baix, que els separa de la resta de continguts de la web.  
El text i el marc de la fotografia seran mostrats del color que ha triat l’usuari en el 
moment de crear la pàgina web, a l’igual que el tipus de lletra. Pel que fa a la mida de 
la lletra, al ser la pàgina inicial, el text serà una mica més gran que la resta de les 
pantalles. En el cas que tot el text no tingui prou espai per ser visible en la pàgina, 
apareixerà una barra de desplaçament que ens permetrà veure la part del text 
amagada. 

Un detall que cal destacar, ja que possiblement l’usuari no se’n donarà compte, és 
que la mida del quadre on apareixerà el text s’adaptarà a l’amplada de la fotografia. La 
foto sempre apareixerà posicionada al marge dret de la pàgina, mentre que el text 
estarà posicionat a l’esquerra. Si per exemple la fotografia és molt estreta, i no 
canviéssim l’amplada del quadre de text, quedaria un espai buit entre la fotografia i el 
text, obtenint uns resultats força antiestètics. Anem a veure gràficament aquest 
redimensionament del que estem parlant.   

 

Figura 64: Exemple de redimensionament del quadre d e text 1 

Tal com es pot observar en la captura de pantalla, la fotografia és petita, el quadre 
de text és més ample que aquesta. El text s’ha adaptat a la mida de la fotografia, fent 
que ompli totalment tota l’amplitud de la pàgina. 

En la captura següent, podrem observar com es comporta el text davant d’una 
fotografia d’una mida més gran. Anem a veure els resultats:  
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Figura 65: Exemple de redimensionament del quadre d e text 2 

Com es pot observar clarament en les dues captures de pantalla, la fotografia 
inferior és molt més ampla que la superior, per tant, el text s’hi adapta, fent que el 
quadre de text sigui molt més estret. 

Quan entrem dins d’algun apartat, seleccionant el seu corresponent nom en el 
menú de navegació principal, apareixeran nous elements en la pàgina, i d’altres es 
modificaran. El primer que passarà quan cliquem en algun dels botons del menú, és 
que anirà desapareixen progressivament els elements que hi havia en aquell moment 
en la zona de continguts. Les lletres que formen el botó del menú, que ja eren més 
grans i sense transparència, degut a que teníem el punter del ratolí a sobre, es farà 
encara d’una mida major, per tal d’indicar que és aquell apartat el que està 
seleccionat.  

El primer dels elements nous que apareixerà en la nostra web serà el títol de 
l’apartat que hem seleccionat. Aquest estarà situat a la part superior esquerra de la 
web, just al costat del menú de navegació, i a sota de l’eslògan de la web. Aquest 
element es mostrarà mitjançant un efecte de moviment, i anirà apareixent 
progressivament fins fer-se visible totalment. El color serà el que haurà triat l’usuari a 
l’hora de crear la web, mentre que el tipus de lletra, correspondrà a la font dels títols. 

Sota del títol de l’apartat, es pot observar una línia, que servirà per a que l’usuari 
pugui intuir que tot el que hi ha davall d’aquesta forma part d’aquest apartat. 

El contingut dels apartats variarà segons el tipus d’aquest. Anem a veure un per un 
l’estructura que tindran cadascun dels quatre tipus d’apartats que hem anat veient al 
llarg d’aquesta memòria. 

Cal esmentar abans de continuar, que en el cas que vulguem tornar a la pàgina 
inicial de la web quan ens trobem dins d’un apartat, només haurem de clicar a sobre 
del títol de la web, o a sobre del logotip. Automàticament, els elements de la pantalla 
en que ens trobem desapareixeran, donant lloc al text i la fotografia d’introducció a la 
web. 
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Apartat tipus “Text amb fotografia” 

Anem a veure una captura de pantalla d’aquest tipus d’apartats, per tal de poder-lo 
comentar com és degut: 

 

Figura 66: Captura de pantalla del tipus "Text amb fotografia" 

En aquesta captura podem observar per primer cop la manera en que és 
representat el títol de l’apartat en gran, acompanyat de la línia que globalitza els seus 
continguts, fent que tot el que es troba sota d’ella pertanyi a aquest apartat. 

També podem veure la que l’últim dels apartats del menú de navegació està 
il·luminat, la qual cosa ens indica quin és l’apartat en què ens trobem actualment.  

Tal com diu el seu nom, aquest apartat consisteix amb un text acompanyat d’una 
fotografia. Aquests es representaran exactament igual que en la pàgina d’inici de la 
web, per tant no cal comentar gaire la seva estructura.  

La font del text és la que ha seleccionat l’usuari com a tipus de lletra del text, i 
aquest s’adaptarà segons la mida de la foto. 
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Apartat tipus “Varis Subapartats” 

En aquest apartat tindrem una segona barra de navegació, en aquesta ocasió 
horitzontal, és a dir, amb un botó al costat de l’altre, enlloc de tenir-los un sota l’altre, 
com el menú principal. 

Anem a veure el format d’aquest submenú, i la resta dels elements d’aquest tipus 
d’apartat a partir de l’exemple que ens proporciona la captura de pantalla mostrada a 
continuació: 

 

Figura 67: Captura de pantalla de la plana inicial del tipus "Varis Subapartats" 

En la captura podem veure com el menú secundari està situat just a la part inferior 
de la línia divisòria entre el títol de l’apartat i el contingut d’aquest. La situació és 
aquesta per tal de facilitar la navegació a l’usuari. Situat en algun altre lloc, podria 
confondre a l’usuari, degut a que una barra de menú és un element clau en la 
navegació d’una web, i aquest ha de saber que es tracta de les diferents parts que 
formen un dels apartats. 

Tal com es pot observar, tots els botons del menú de navegació secundari estan 
representats amb el color que ha triat l’usuari pel text, amb la petita diferència que  
tenen un cert nivell de transparència, per indicar que no ens trobem dins de cap 
subapartat, sinó a la pantalla d’introducció de l’apartat en qüestió. 

Aquesta pantalla d’introducció consistirà amb el típic text amb una fotografia, 
distribuïts de la mateixa manera que en la resta dels apartats, de manera que no quedi 
espai desaprofitat. 

Quan passem el ratolí per sobre d’un dels noms dels subapartats del menú 
secundari de navegació, la transparència d’aquest desapareixerà, esdevenint 
totalment opac, i tornant-se d’una mida una mica més gran, mitjançant una animació. 
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Quan fem clic en algun d’aquests botons de subapartats, el nom que forma el botó 
es farà encara més gran, fent que ja no es pugui clicar a ell, i donant pas als continguts 
que formaran aquest subapartat. El text i la fotografia d’introducció a l’apartat 
desapareixerà progressivament, mentre que en la zona de continguts, apareixeran els 
elements que es mostren a la captura de pantalla següent: 

 

Figura 68: Captura de pantalla de l'apartat "Varis subapartats" en la web 

En l’exemple es pot observar que el subapartat on ens trobem es troba marcat en la 
barra de navegació secundària, per tal de que l’usuari pugui identificar en quin d’ells es 
troba actualment. Tal com hem dit abans, hi ha d’haver un cert control de navegació, 
fent que l’usuari no pugui clicar sobre el botó del subapartat en el que ens trobem. 

Pel que fa als continguts, cadascun dels subapartats tindrà el seu respectiu text 
amb fotografia, distribuïts de la manera habitual, el text a l’esquerra i la fotografia a la 
dreta, perfectament encaixats.  

Quan ens trobem dins d’un d’aquests subapartats, es pot donar el cas que vulguem 
tornar a la pàgina inicial de l’apartat. Per fer-ho, només haurem de clicar al títol de 
l’apartat, i automàticament apareixerà tant el text com la fotografia d’introducció. 
Aquest mecanisme per tornar a la pàgina inicial de l’apartat només es podrà realitzar 
en el tipus “Subapartats”, ja que en la resta no hi ha cap mena de menú secundari per 
navegar. 
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Apartat tipus “Àlbum de fotografies” 

En aquest tipus d’apartat, podrem incloure tantes fotografies com vulguem, 
juntament amb els comentaris que creguem oportuns incloure en cadascuna de les 
imatges. 

Anem a veure la distribució dels elements d’aquest tipus d’apartat veient l’exemple 
d’un àlbum ja complet: 

 

Figura 69: Captura de pantalla de l'apartat tipus " Àlbum de fotografies" 

Es pot veure clarament que en aquest apartat la pantalla està dividida en dues 
zones clarament diferenciades. En la primera d’aquestes zones trobem un conjunt de 
miniatures, que serviran a l’usuari tant com a vista prèvia de les imatges, com botons 
per visualitzar-les, mentre que en l’altra zona, podem veure una fotografia de mida 
gran, amb un comentari sota d’ella (en cas que n’hi hagi), i una sèrie de botons de 
navegació, que ja veurem com funcionen més endavant. 

Quan entrem per primer cop a l’apartat, si ens fixem en les miniatures, podrem 
observar que totes elles són mig transparents. Totes menys la primera, situada a la 
part superior esquerra, que és justament la fotografia que es pot visualitzar en gran a 
la part dreta de la pantalla. 

Existeixen dues maneres ben diferenciades de visualitzar les fotografies. Anem a 
veure cadascuna d’elles amb més detall: 

1. Clicant sobre una de les miniatures  de la part esquerra de la pantalla. Quan 
passem el ratolí per sobre d’una de les miniatures, aquesta s’il·luminarà, i si hi 
fem clic, romandrà en aquest estat, i apareixerà en la part dreta de la pantalla la 
fotografia corresponent a la miniatura que hem seleccionat, però amb mida 
gran. 
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Si tenim tantes miniatures que no hi caben a la pantalla, apareixerà una barra 
de desplaçament vertical, que permetrà visualitzar les fotografies que han 
quedat amagades a la part baixa. 

 

2. Utilitzant els botons de navegació  de la part inferior de la pantalla. Aquests 
botons són fàcilment identificables per qualsevol persona que hagi utilitzat mai 
un reproductor d’àudio o de video en un ordinador. Anem a analitzar com 
funcionen aquests botons: 

 

Figura 70: Botons de navegació de l’àlbum 

Començarem pels botons laterals, que tal com es pot veure, són formats per 
dos triangles, uns que miren cap a la dreta, i els altres cap a l’esquerra. El botó 
de la dreta farà que es carregui la següent fotografia de la llista, mentre que el 
botó de l’esquerra farà que es carregui la fotografia anterior. Si ens trobem en 
l’última foto i cliquem al botó de “següent imatge”, tornarà a carregar-se la 
primera fotografia de l’àlbum. El mateix passarà si estem a la primera foto, i 
cliquem el botó d’“imatge anterior”, però aquest cop es carregarà l’última de les 
fotografies. 

Pel que fa al botó central, podem observar un triangle gran orientat cap a la 
dreta. Aquest és el símbol universal de “Play”. Aquest botó farà que les imatges 
vagin passant soles, canviant de fotografia automàticament cada 5 segons. 
Cada cop que es canviï la foto, s’il·luminarà automàticament la miniatura 
corresponent. Quan cliquem al botó, el triangle de “Play” desapareixerà, per 
donar a pas a un altre símbol, aquest cop dues línies verticals i paral·leles, que 
representen la “Pausa”.  

 

Figura 71: Botons de navegació de l'àlbum (pausa) 

En qualsevol moment, tot i estar activat el canvi automàtic, podrem 
seleccionar qualsevol de les fotografies clicant a la miniatura de la fotografia que 
vulguem veure. Quan tornem a clicar el botó central, si hi ha el símbol de 
“Pausa”, pararem el canvi de fotografies automàtic, i ens quedarem a la 
fotografia actual, sense que aquesta canviï, fent que torni a aparèixer el símbol 
de “Play”. Per tornar a reprendre el canvi automàtic, només haurem de tornar a 
clicar al botó, i així successivament.    
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Apartat tipus “Recull de Notícies / Blog” 

Aquest és l’últim dels quatre tipus d’apartats que podrà tenir la nostra pàgina web. 
Es tracta, tal com diu el seu nom, d’un conjunt de notícies que podrem anar introduint 
a la web, de manera que els usuaris puguin estar informats de les últimes novetats que 
s’han produït. 

Anem a veure la distribució dels diferents elements que formaran aquest tipus 
d’apartat, tot comentant la següent captura de pantalla: 

 

Figura 72: Captura de pantalla del tipus d'apartat "Notícies" 

L’estructura té certa semblança amb la de l’apartat de fotografies. En una part de la 
pantalla hi ha la notícia desenvolupada, amb tots els seus respectius elements, mentre 
que en l’altra, hi ha una llista de notícies, de les quals podrem triar la que volem llegir. 
Començarem comentant tots els elements que formaran la notícia visible, o 
seleccionada actualment. 

A la part superior de la zona de continguts, tenim la data de la notícia. Aquesta 
consistirà en el dia, el mes i l’any en que s’ha publicat la notícia. A la línia de sota, amb 
un format exactament igual que el del titular, trobarem el titular de la notícia amb lletres 
d’una mida considerable. El tipus de lletra del titular i de la data són els de la font 
elegida per l’usuari pel text. 

Pel que fa al fitxer adjunt opcional, el podem veure a la part dreta de la zona 
reservada per la notícia, a l’altura de la data del titular de la notícia. Hi haurà un text on 
l’usuari podrà llegir “Adjunt:”, seguit del nom del fitxer. Aquest text serà un botó, que al 
clicar-lo permetrà a l’usuari descarregar-se el fitxer al disc dur del seu ordinador. 

En el cas de que la notícia inclogui una fotografia, aquesta apareixerà centrada, i de 
mida petita, a sota del titular de la notícia. Haurem de comentar que la posició de la 
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fotografia dependrà de la llargada del titular, és a dir, que si el titular és llarg, i ocupa 
per exemple 3 línies, la fotografia apareixerà també més avall. 

Sota de la fotografia, hi haurà el text que desenvoluparà la notícia a la qual ens ha 
introduït el titular. La posició d’aquest text també dependrà de la mida de la fotografia. 
Si la imatge de la notícia és poc alta, llavors el text apareixerà més amunt, enganxat a 
la fotografia, respectant sempre certs marges. 

 

 

Pàgina de contacte 

La pàgina de contacte té com a principal objectiu donar als visitants de la web la 
possibilitat de comunicar-se amb nosaltres, ja sigui per plantejar-nos qüestions, 
suggeriments, crítiques, o qualsevol cosa que aquest vulgui saber. 

Existiran vàries vies de contacte, que ja han estat comentades anteriorment. 
Aquestes són el correu electrònic, adreça postal, telèfon, i també fax, en el cas que en 
tinguem. Totes aquestes dades hauran d’aparèixer en aquesta plana de contacte, de 
manera clara i entenedora, per a que el visitant les detecti ràpidament, en qualsevol 
moment. 

La representació de les vies de contacte estarà representada de la següent manera. 
Anem a veure-ho mitjançant una captura de pantalla: 

 

Figura 73: Captura de pantalla de l'apartat de Cont acte 

Pel que fa al títol, podem veure perfectament escrit en lletres majúscules i amb la 
font seleccionada pels títols, el text “CONTACTE”, que ens indicarà que ens trobem en 
aquest apartat. 
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Si mirem primer la part esquerra de la pantalla, podrem observar les quatre vies de 
contacte principal, amb el text del tipus subratllat, i les dades amb text normal. Per 
exemple, quan mostrem el e-mail de contacte, el text “Correu electrònic” apareix 
subratllat, mentre que “adreça@web.com”, es mostrarà com a text normal. Així estaran 
representades les maneres de contactar amb nosaltres, fent que si en falta alguna, 
com per exemple el fax, no aparegui ni el text ni les dades. 

A la part dreta de la pantalla, podem observar un formulari de contacte. Aquest 
permetrà al visitant, com ja hem comentat anteriorment, enviar-nos un e-mail 
directament des de la pàgina web, simplement emplenant els camps “Nom”, “E-mail”,  
“Assumpte” i “Text”. El visitant no haurà d’entrar al seu gestor de correu, ni haver de 
recordar la nostra adreça electrònica, per tal de facilitar-li les coses i que sigui més 
senzill contactar amb nosaltres. Amb el botó “Enviar”, el visitant ens farà arribar les 
dades que ha emplenat en forma de correu electrònic.    

 

Pàgina d’enllaços 

En aquest apartat hem inclòs una sèrie d’enllaços cap a pàgines externes, ja que 
tenen algun tipus de relació amb la nostra pàgina web, i ens interessa que el visitant 
les vegi, per la raó que sigui. 

Tal com hem dit anteriorment, cadascun d’aquests enllaços tindrà dues parts. En la 
primera hi haurà una descripció de tot el que trobarem a l’enllaç, i en la segona 
l’adreça escrita. Anem a veure la representació d’aquests elements en la nostra web 
mitjançant la captura de pantalla: 

 

Figura 74: Captura de pantalla de l'apartat d'enlla ços 

En la captura de pantalla es pot observar clarament els formats tant de la descripció 
de l’enllaç com de l’adreça. La font dels dos elements és la que ha triat l’usuari de 
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l’aplicació com a text. La descripció està representada en negreta, amb una o més 
línies de text, mentre que l’adreça està representada en format normal, amb un color 
una mica transparent, just a sota de la descripció. 

Cal destacar que per a que un visitant de la web pugui entrar en l’enllaç, haurà de 
fer clic a l’adreça, no a la descripció. Se’n donarà compte ràpidament, ja que quan 
passi el ratolí per sobre de l’adreça, l’efecte de transparència d’aquesta desapareixerà, 
fent que sigui totalment visible, donant un aspecte de botó inconfusible. 

 

Pàgina del Mapa Web 

Des d’aquesta pàgina, el visitant de la nostra web haurà de poder accedir a 
qualsevol contingut fent només un clic. Intentarem que tots els elements siguin 
visibles, sense que hi hagi cap necessitat de desplaçar la pantalla cap baix mitjançant 
una barra de scroll .  

Anem a veure com hem realitzat aquesta distribució observant primer una captura 
de pantalla: 

 

Figura 75: Captura de pantalla de l’apartat del map a web 

En aquesta plana hi haurem d’incloure totes les pantalles que hem anat descrivint 
fins ara. Aquestes són la pàgina inicial, la de contacte, la d’enllaços, i una per 
cadascun dels apartats que formin la web, és clar. Tal com es pot veure a la captura 
de pantalla, sota del títol de l’apartat “MAPA WEB”, hi apareixen els les pàgines 
principals d’Inici, Contacte, i Enllaços en cas que n’hi hagi, amb una línia a la part 
inferior que els separa de la resta del mapa web. 

Ara només falta incloure els enllaços corresponents a tots els continguts dels 
diferents apartats. Si estudiem l’estructura de cadascun dels quatre tipus d’apartats, 
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ens adonarem que només requeriran enllaços especials el tipus “Subapartats”. 
Haurem d’incloure un botó d’enllaç per cadascun dels subapartats que tingui cada 
apartat en concret. Es poden veure en majúscules el nom de cadascun dels apartats, i 
en el cas de que tinguin subapartats, apareixeran a sota formant una mena de menú 
vertical. 
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4.5. PUBLICAR UNA WEB 

Imaginem-nos que hem creat la nostra pròpia pàgina web, i volem que tothom la 
pugui veure, penjant-la a Internet. Amb les aplicacions vistes fins ara, com a molt 
podríem utilitzar l’aplicació de visualitzar les webs, però llavors, qualsevol persona que 
accedís a la nostra adreça, hauria de triar primer la nostra web d’una llista de pàgines 
web. Com que està clar que això no volem que passi, necessitarem d’alguna manera, 
es carregui només la pàgina web que vulguem automàticament. En això consisteix 
l’aplicació de “Publicar una web”. 

Aquesta aplicació consisteix en generar un fitxer .PHP, amb el nom que nosaltres 
vulguem, que farà que es carregui només la pàgina web que haguem tirat, sense 
haver d’elegir-la d’una llista de webs en el moment de visualitzar-la. Si volem penjar la 
nostra web a Internet, només haurem d’incloure aquest arxiu al servidor, i tothom la 
podrà veure. 

Normalment les pàgines web es guarden en format .HTML. Nosaltres utilitzarem el 
format PHP, tot i que el codi serà el mateix que una pàgina HTML, amb la diferència 
que podrem realitzar crides a la base de dades mitjançant codi PHP directament. 

En l’aplicació, el primer que haurem de fer és triar una de les pàgines webs que 
hem creat, i posteriorment, després de triar el nom del fitxer que volem generar i el text 
que volem que aparegui en la capçalera de la finestra de l’explorador, generarem, 
mitjançant PHP, el fitxer que contindrà la nostra pàgina web. Si aquest fitxer el pengem 
al nostre servidor, cada cop que algun usuari hi entri, li apareixerà aquesta web que 
hem publicat, per dir-ho d’alguna manera. Anem a veure com funciona aquesta 
funcionalitat mitjançant dues captures de pantalla que representen cadascuna de les 
pàgines. 

 

Figura 76: Captura de pantalla de la selecció de we b de l'aplicació "Publicar una web" 
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Aquí tenim una captura de pantalla de la primera pàgina. Es pot observar la llista de 
les pàgines web que hem creat amb la funcionalitat de “Crear pàgines web”. Haurem 
de seleccionar una de les webs creades, de manera que serà aquesta la que es 
carregarà quan obrim l’arxiu HTML que generem amb aquesta aplicació. 

En la següent pàgina serà el moment de definir les característiques de l’arxiu .PHP 
que es generarà.  

 

Figura 77: Captura de pantalla de l'aplicació "Publ icar una web" 

El primer element que haurem de triar serà el nom del fitxer que generarem. 
Tindrem un quadre de text on hi haurem d’introduir el nom que volem que tingui, sense 
necessitat d’incloure l’extensió de l’arxiu. 

Després, haurem d’incloure la capçalera de la web, és a dir, el text que apareixerà a 
la barra superior de la finestra de l’explorador. Per entendre’ns, direm que és el text 
que va dins de les etiquetes <HEAD> </HEAD> dins del codi HTML. 

Un cop tinguem introduïts en els seus respectius quadres de text el nom i el text de 
la capçalera, si fem un clic al botó “Generar Web”, se’ns crearà automàticament el 
fitxer en la mateixa carpeta on tenim el programa, normalment la pàgina principal del 
servidor. 

Per poder visualitzar la web en el nostre servidor, només hi haurem d’incloure el 
fitxer que acabem de generar en aquesta aplicació, i es visualitzarà automàticament la 
pàgina web que acabem de seleccionar.  
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5. CONSCLUSIONS 

 

Després d’un llarg procés d’estudi, disseny, aprenentatge i programació, hem 
aconseguit complir els nostres objectius bàsics, obtenint un bon resultat i un producte 
satisfactori tant per nosaltres com pels usuaris que l’han provat. 

Anem a veure les conclusions principals de la realització d’aquest projecte:  

 

� Hem creat una aplicació que permet crear pàgines web a qualsevol usuari 
sense que hi hagi cap necessitat de que aquest tingui experiència en la 
informàtica. Això s’ha pogut comprovar mitjançant una sèrie de proves 
realitzades a vàries persones amb diferents nivells informàtics, i cap d’ells ha 
tingut cap tipus de problema ni inconvenient.  

 

� Ha estat necessari dissenyar fins a quatre aplicacions diferents, per tal de 
satisfer totes les necessitats dels usuaris. Una per crear una pàgina web nova, 
una altra per modificar qualsevol de les webs creades, una altre per visualitzar 
les webs, i finalment una per publicar la web. 

 

� Hem aconseguit crear un disseny atractiu per les diferents aplicacions. El 
disseny de l’aplicació era un dels objectius que ens havíem marcat, ja que farà 
que l’usuari mostri molt més interès i tingui una motivació extra a l’hora de crear 
les pàgines web o realitzar operacions amb elles. 

 

� Hem creat una aplicació senzilla d’utilitzar per part de l’usuari. Això ho hem 
aconseguit fent que l’usuari hagi d’entrar les dades pas per pas, i sempre 
seguint una estructura molt sòlida, que es manté en totes les pàgines de 
l’aplicació, de manera que l’usuari no es pugui perdre durant el procés de 
creació. 

 

� Hem aconseguit que l’usuari tingui moltes possibilitats de personalització de 
continguts. Es dóna a l’usuari l’oportunitat de triar entre una certa varietat de 
tipus d’apartats, així com elements opcionals que permeten crear una web 
realment completa. 

 

� Hem aconseguit que l’usuari pugui personalitzar fins a cert punt l’aspecte de la 
pàgina web. Aquesta personalització consisteix en donar la possibilitat de triar 
els colors del fons i de la lletra, i la font dels títols i del text. 
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� El Flash ens ha permès realitzar totes les aplicacions de manera satisfactòria. 
Aquesta eina, mitjançant les seves animacions de gràfics vectorials, ens ha 
donat la possibilitat tant d’obtenir un disseny únic i vistós, com de realitzar totes 
les operacions d’emmagatzemament i recuperació de dades. 

 

� Amb les bases de dades relacionals hem pogut guardar totes les dades 
ordenadament sense cap tipus de problema. Degut a la gran quantitat de dades 
que hem hagut d’emmagatzemar, en principi havia de ser realment complicat 
trobar una manera de poder-les organitzar, per tal de poder-les carregar 
posteriorment de manera òptima. 

 

� El PHP, apart d’enllaçar el Flash amb el PHP també ens ha servit d’ajuda per 
varis aspectes.  El PHP ens ha permès entre altres coses, generar l’arxiu HTML 
que formarà la pàgina web a l’hora de publicar-la, així com fer operacions com 
reduir la mida de les fotografies sense que hi hagi cap tipus de pèrdua de 
qualitat, entre altres detalls com ara obtenir la data en el moment de publicar 
una notícia. 
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6. FUTURES EXTENSIONS 

 

Arribats a aquest punt, podem dir que hem complert tots els objectius i expectatives 
que ens havíem marcat a l’hora de realitzar aquest projecte. Hem creat una aplicació 
que permetrà a tot usuari crear una pàgina web en Flash, de manera senzilla, amb un 
disseny atractiu i innovador. Però encara podem arribar més lluny, ampliant l’aplicació, 
donant a l’usuari noves opcions, sobretot de personalització de la web, entre altres. 
Aquestes ampliacions seran les futures extensions. 

En l’aplicació actual, l’usuari té un gran ventall de possibilitats per triar els diferents 
continguts de la pàgina web. L’usuari que creï una web amb l’aplicació, tindrà la 
possibilitat d’elegir entre quatre tipus d’apartats ben diferents, per tal de poder crear 
una pàgina que s’adapti a la web que ell pretenia dissenyar. Apart de fer introduir a 
l’usuari tots els elements que hem definit com imprescindibles en pàgines web usables 
i accessibles, aquest té la possibilitat d’incloure una gran quantitat d’elements 
opcionals, com poden ser un apartat d’enllaços en la pàgina web, o la inclusió de fins a 
quatre idiomes addicionals, traduint a cadascun d’ells tots els continguts de la web.  

Fins ara, el disseny de la pàgina web bàsicament és sempre el mateix, la única 
cosa que podem dir que realment canvia són els colors i els tipus de lletra. Tot i que 
aquestes opcions ja permeten personalitzar la pàgina web de manera que aquesta 
tingui caràcter propi, totes les pàgines web creades amb el programa s’assemblaran, 
ja que tindran la mateixa estructura. 

Per millorar aquest aspecte de l’estructura, una possible extensió seria donar a 
l’usuari la possibilitat de canviar la distribució dels elements en cadascuna de les 
pàgines de la web. Aquesta personalització podria consistir en canviar la posició del 
logotip en la web, la localització del títol i del menú, donant la possibilitat de triar si el 
volem vertical o horitzontal, la posició de la fotografia i el text en cadascuna de les 
planes, entre altres. 

Pel que fa als diferents tipus d’apartats, l’usuari podria triar la distribució dels seus 
elements. Per exemple, en l’apartat de fotografies, l’usuari podria decidir la manera en 
que es representen les miniatures de les imatges, així com la posició d’aquestes. El 
mateix es podria fer de l’apartat de notícies, on l’usuari tindria diferents maneres de 
representar, triant la opció de que totes les notícies fossin totalment visibles, o 
representades en diferents posicions.   

Però donar tantes opcions de personalització a l’usuari inexpert, pot generar-li 
confusió i augmentar notablement la complexitat de l’aplicació. Per aquesta raó, una 
possible extensió seria donar a l’usuari la possibilitat de triar el disseny de la web, a 
partir d’una sèrie de plantilles ja dissenyades. Per cadascun d’aquests dissenys, el 
programador de l’aplicació hauria de triar una distribució diferent, per tal de donar 
varietat al conjunt. Hi hauria una vista prèvia de cadascuna d’aquests plantilles, que li 
servirien d’exemple per fer-se una idea aproximada de com quedaria la web. 

Una altra possible ampliació podria ser la de maquejar qualsevol dels textos que 
l’usuari ha introduït en la pàgina web. Per maquejar podem entendre aplicar els 



DESENVOLUPAMENT D’UNA APLICACIÓ CREADORA DE PÀGINES WEBS EN FLASH          EPS - 2007      

106 

 

formats de negreta, cursiva, subratllat, entre altres a qualsevol part del text. Apart 
d’aquests formats bàsics, podria ser útil incloure també opcions com fer enllaços, o 
canviar la mida de qualsevol part del text.  

Aquestes i moltes més podrien ser les possibles extensions. Depenent de la 
complicació que vulguem donar a l’aplicació, podem arribar a incloure infinites 
ampliacions de l’aplicació. Tot el que puguem arribar a imaginar es pot aconseguir 
mitjançant la tecnologia Flash, ja que les opcions que aquesta dóna són pràcticament 
infinites. 
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