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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Descripció del treball  

El treball fi de grau proposat consta de dues parts diferenciades: la programació 

d'una aplicació web dinàmica i l'assessorament/recomanació de tècniques de 

posicionament. 

Es parteix d'una pàgina web d'un grup de recerca de la UAB (www.asac-uab.cat) que 

funciona amb normalitat en un servidor remot i està programada en WordPress. 

Aquesta pàgina disposa d'un apartat d'informació sobre publicacions del grup. 

Aquesta informació es mostra de forma estàtica i es demana implementar una 

aplicació que gestioni de forma dinàmica aquesta informació. Es vol poder mostrar, 

com a mínim, la informació filtrada per autor, per data de publicació i per títol de 

revista. 

Com a segona part del treball, es demana una anàlisi de les eines i tècniques de 

posicionament existents i realitzar una recomanació sobre les implementacions més 

idònies a realitzar per tal de millorar el posicionament del lloc web. 

1.2 Objectius del projecte 

Els objectius del projecte amb els requeriments plantejats són: 

- Realització d’una aplicació dinàmica capaç de mostrar els articles amb un 

buscador adaptat i gestionats amb una base de dades accessible pels 

administradors del lloc. 

- Anàlisi de les tècniques de posicionament i recomanació/assessorament de 

les mesures que millorin l’actual posicionament del lloc web presentat. 

La gestió dels objectius establerts es realitzaran amb una metodologia de 

planificació per projectes en la que es planificaran les tasques que s’han de realitzar 

i es comprovarà l’assoliment dels objectius presentats al final del projecte, amb la 

realització d’un conjunt de proves que determinaran el compliment dels objectius. 

Aquests resultats es presentaran a les conclusions del projecte.  
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1.3 Marc teòric i context 

Per afavorir la contextualització del lector s’ha realitzat un marc teòric sobre el 

projecte tant per l’aplicació dinàmica com pel posicionament web, en el qual 

s’exposa el procediment que s’ha utilitzat en la realització de la part pràctica del 

projecte i definicions útils. 

1.3.1 Aplicació dinàmica 

El lloc web on s’implementa l’aplicació dinàmica s’ha construït mitjançant 

WordPress, que constitueix un Content Management System (consulta [9] de les 

referències), sistema gestor de continguts o CMS que permet desenvolupar pàgines 

web amb la integració de tots els elements necessaris per crear, publicar i actualitzar 

un lloc web. És el CMS líder amb quota de mercat i disposa de dues versions pels 

seus usuaris: wodpress.com per projectes amb requeriments bàsics que no 

requereixin extensió per codi i wordpress.org per poder realitzar un lloc web sense 

cap limitació tècnica.  

Per altra banda, els plug-ins o extensions (consulta [8] de les referències), són 

aplicacions que estenen la funcionalitat nativa d’un determinat entorn, en aquest cas 

de WordPress. El propòsit dels plug-ins és evitar l’extensió del codi font del CMS, ja 

que aquesta pràctica podria generar una pèrdua de rendiment, d’integritat, 

disponibilitat i confidencialitat del conjunt del servei. 

WordPress disposa d’un repositori públic de plug-ins on els usuaris publiquen 

extensions (gratuïtes i de pagament). En el cas del projecte, s’ha analitzat les 

diferents opcions existents al repositori, i d’acord amb els resultats obtinguts de 

l’anàlisi s’ha pres una decisió entre estendre (millorar, afegir funcionalitat 

mitjançant codi) una aplicació o desenvolupar un plug-in adaptat als requeriments 

del client.  

En les dues opcions és necessari disposar de coneixements de programació. 

WordPress és gratuït, de codi obert (Llicència GNU) i programat amb el llenguatge 

PHP. En la part d’implementació de l’aplicació dinàmica s’ha exposat tant la part de 

més alt nivell (disseny i presentació de l’aplicació) com la part de més baix nivell 

(programació de la funcionalitat de l’aplicació en l’àmbit tècnic).   



  

 
 6 

1.3.2 Posicionament web 

El Search Engine Optimization o SEO (consulta [10] de les referències) és un conjunt 

de tècniques, habilitats i procediments utilitzats per millorar la visibilitat d’una 

pàgina web en els resultats orgànics1 dels buscadors, principalment a Google.  

Per una altra banda, el Search Engine Marketing o SEM (consulta [11] de les 

referències) és un tipus de màrqueting enfocat a promocionar pàgines web en els 

motors de cerca, majoritàriament a Google, que permet millorar la visibilitat d’un 

lloc web obtenint resultats no orgànics en un horitzó temporal determinat per la 

modalitat contractada amb el proveïdor del SEM (Google en aquest cas). 

El projecte d’implementació d’una metodologia SEO són previstos en un horitzó 

temporal extens, els resultats no són visibles a partir dels tres mesos. Per aquesta 

raó, en cas de necessitar resultats més immediats s’utilitzen conjuntament 

estratègies de posicionament SEO amb SEM per tal de poder indexar a Google més 

ràpidament. El principal avantatge d’implementació del SEO és la continuïtat dels 

resultats obtinguts en la indexació d’una determinada pàgina web. 

Pel que fa als tipus de SEO, segons Laura Morral Quintana. (2018) (cita [12] de les 

referències) existeixen diferents tipus de SEO: 

▪ SEO Analysis 

▪ On-Site SEO 

▪ Off-Site SEO 

▪ Mobile SEO 

▪ SEO Copy Writing 

▪ Social SEO 

▪ Local SEO 

Pel que fa al projecte, s’ha centrat a realitzar una anàlisi de les dues tècniques de 

posicionament, tant genèric com aplicat al lloc web del client i d’acord amb l’estudi 

realitzat s’ha decidit entre una estratègia SEO (White hat), SEM o combinada. 

Depenent de la tècnica seleccionada, s’han recomanat unes millores a implementar 

per assolir un millor posicionament a Google. 

                                                           
1 Resultats de posicionament web que son obtinguts sense realitzar cap inversió econòmica per part del 
propietari de la pàgina web. 
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2. ESTUDI DE VIABILITAT 

2.1 Abast del projecte i propòsit 

Els elements que es modificaran/tractaran en aquest projecte són la pàgina web 

presentada (principalment les pàgines de publicacions i notícies) i el seu 

posicionament orgànic. Per la implementació de les solucions proposades 

s’utilitzaran eines de suport (tant per la implementació de l’aplicació dinàmica com 

pel posicionament SEO).  

L’abast de l’aplicació dinàmica són les pàgines de publicacions, la seva presentació, 

el back-end dels articles (base de dades i la seva gestió). Per una altra banda l’abast 

del posicionament és global (es pretén arribar al màxim públic objectiu, amb un 

contingut presentat en anglès), afectant a tot el conjunt del lloc web.  

Per una altra banda, el propòsit del projecte és millorar la visualització, el 

manteniment de les publicacions, permetre a l’usuari cercar l’article que desitgi tant 

pel nom de l’autor/autors, títol de l’article o per data de publicació, permetre als 

administradors del lloc tractar la informació directament a la base de dades 

(actualitzant el contingut que es mostra als visitants del lloc web de forma 

instantània).  

La velocitat de presentació del contingut és també un dels propòsits més importants 

de l’aplicació, realitzar el mínim de consultes a la base de dades aporta un element 

diferenciador de l’aplicació. 

Finalment, el propòsit de l’anàlisi de les eines i tècniques de posicionament és 

incrementar l’abast a tot usuari que necessiti consultar contingut del lloc web. 

Aconseguir que la pàgina es trobi en la primera pàgina del cercador és un dels 

propòsits que s’ha enfocat el projecte i totes les millores van encaminades a millorar 

la visibilitat del lloc web i poder mantenir els resultats obtinguts amb les 

recomanacions a llarg termini. 
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2.2 Anàlisi de la situació 

A continuació es presenta l’anàlisi DAFO realitzat sobre el projecte en qüestió: 

 

 

 

Debilitats

•Aplicació dinàmica

•Funcionalitats restringides amb la versió gratuïta 
(en el cas d'ampliar funcionalitat)

•Dependència de les actualitzacions del plug-in

•Dependència amb serveis com per ex. API de 
Google Chart o servei de pujada integrada al 
formulari del plug-in. 

•Adaptació continua per aprofitar millores 
d'actualitzacions de WordPress

•Poca interacció del lloc web amb la BBDD (gestió 
de la informació directament a la BBDD)

•Posicionament SEO

•Afectació aplicació dinàmica sobre la quantitat de 
paraules clau

•Incapacitat de poder adjuntar els articles al lloc 
web per drets d'autor

•Tràfic mínim a l'inici del projecte

•Temps d'implementació escàs

•Domini .cat amb abast global

Amenaces

•Aplicació dinàmica

•Falta de suport d'un determinat proveïdor de 
software del plug-in (en cas d'extensió)

•Caiguda del servei de hosting

•Actualització de WordPress o del plug-in desplegat

•Canvi de requeriments del client

• Velocitat de càrrega de contingut de la BBDD.

•Posicionament SEO

•Projectes competidors (molta competència)

•Recursos disponibles per la competència 
(campanyes SEM)

•Incidència de l'anterior lloc web sobre el SEO de 
l'actual

•Canvi de requeriments del client

•Retards en l'obtenció d'accés al lloc web

Fortaleses

•Aplicació dinàmica

•Manteniment de la base de dades mitjançant un 
full de càlcul Excel (en cas d'extensió d'un plug-in)

•Usabilitat i possibilitat d'exportar el contingut a 
diferents tipus d'arxius (extensió d'un plug-in)

•Extensió i customització del plug-in sense 
limitacions tècniques (en cas de desenvolupament 
propi)

• Planificació de gestió del projecte que afavoreix 
la implementació de la solució plantejada.

•Posicionament SEO

•Implementació projecte sense ànim de lucre a 
l'actualitat

•Referències a un repertori de revistes extens 
(augment de les paraules claus)

•Manteniment dels resultats obtinguts a llarg 
termini (posicionament orgànic)

Oportunitats

•Aplicació dinàmica

•Existència de plug-ins amb una potent 
funcionalitat

•Possibilitat d'implementació en el futur d'una 
aplicació mòbil aprofitant el desplegament actual

•Possibilitat d'extensió i automatitzar el plug-in per 
altres implementacions futures.

•Grau de customització i un gran ventall de 
possibilitats de millora de l'aplicació

•Corba d'aprenentatge exponencial en 
desenvolupament propi vs corba d'aprenentatge 
lenta amb extensió d'un plug-in

•Posicionament SEO

•Competència reduïda amb keywords que comencin 
per Asac

•Dificultat de paraules claus baixa

•Temàtica del lloc web amb un gran volum de 
resultats

•Monetitzar la pàgina web si s'aconsegueix un tràfic 
elevat
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2.3 Definició dels requisits i qualitat requerida 

Els requisits de l’aplicació dinàmica son: 

Codi requisit Requisit 

REQ_App_01 Filtrar resultats de les publicacions tant per autor, títol de 

l’article científic, data de publicació 

REQ_App_02 Poder mantenir les dades de l’aplicació amb accions de 

crear/llegir/actualitzar/eliminar o CRUD. 

REQ_App_03 Disseny de l’aplicació que s’adapti al de la pàgina web 

 

Els requisits del posicionament del lloc web són: 

Codi requisit Requisit 

REQ_Pos_01 Millorar el posicionament del lloc web, si pot ser que es 

mostri en la primera pàgina de cerca de Google 

REQ_Pos_02 Augmentar el tràfic web 

REQ_Pos_03 Mantenir els resultats de posicionament orgànic al llarg del 

temps 

 

Pel que fa al Success Criteria (el que cal aconseguir perquè el projecte sigui un èxit) 

és mostrar a l’usuari les publicacions de forma dinàmica, de tal forma que obtingui 

l’article que desitja amb el mínim temps possible i facilitar la gestió de les 

publicacions per part dels administradors.  

Però a la vegada, és necessari fer arribar aquest coneixement als usuaris interessats 

en un determinat article. Posicionar la pàgina web en la primera pàgina del SERP 

amb un keyword determinat aportaria al lloc una visibilitat que probablement 

generaria un augment important de visites. 

Els Key Performance Indicator (KPI) que determinaran el grau d’èxit del projecte, i 

que es comprovarà el seu assoliment en la fase de proves/tests són: 
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Aplicació dinàmica: 

Codi KPI Key Performance Indicator Resultat esperat 

KPI_App_01 Temps mitjà en què un usuari obté l’article 

desitjat 

Entre 5 i 15 

segons 

KPI_App_02 Temps mitjà que triga un administrador a 

incloure un nou article, actualitzar la 

informació d’un article o eliminar una 

determinada publicació 

Entre 1 i 2 minuts 

KPI_App_03 Homogeneïtzació de l’aplicació dinàmica amb 

el lloc web 

Compliment o 

incompliment. 

KPI_App_04 Compliment amb la normativa ISO de citació 

de publicacions 

Compliment o 

incompliment 

KPI_App_05 Integritat i disponibilitat del: 

- Cercador 

- Paginació  

- Ordenació  

- Gràfic de publicacions 

Entre 0-1 error 

 

Posicionament SEO 

Codi KPI Key Performance Indicator Resultat esperat 

KPI_Pos_06 Posició en el SERP d’una cerca 

relacionada amb el lloc web, 

amb una keyword o longtail 

Entre la primera i segona pàgina 

del SERP 

KPI_Pos_07 Nombre d’errors obtinguts 

amb una auditoria SEO 

Els mínims possibles, 

determinarà el manteniment dels 

resultats a llarg termini 

KPI_Pos_08 Increment de la visibilitat del 

lloc web com a opinió dels 

clients 

 

Increment com a %. 
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2.4 Determinació de l’enfocament 

2.4.1 Aplicació dinàmica 

Hi ha dos escenaris possibles per la realització de l’aplicació dinàmica encarregada 

de filtrar els articles segons els diferents camps que es mostren inicialment a la 

pàgina estàtica: 

- Programació de l’extensió de Wordpress a més baix nivell (HTML + CSS + 

PHP + JavaScript), creació de la base de dades, front-end i back-end.  

- Adaptar la funcionalitat d’una extensió existent i aplicar-ho a la pàgina 

(implica adaptar funcionalitat amb HTML, CSS i PHP) 

Al capítol d’anàlisis i implementació de l’aplicació dinàmica es realitza l’estudi dels 

plug-ins identificats com possibles opcions i es decideix l’opció a implementar 

d’acord amb els resultats obtinguts. 

 

2.4.2 Tècniques i eines de posicionament 

L’enfocament en el cas del posicionament web és una anàlisi que permeti aportar un 

context sobre el posicionament orgànic,  analitzar la competència i decidir entre tres 

escenaris possibles: 

- Recomanació de tècniques de posicionament SEO 

- Recomanació de tècniques de posicionament SEM 

- Una combinació de tècniques de posicionament SEO i SEM 

L’assessorament consisteix en una anàlisi de la situació inicial del lloc web en termes 

de posicionament amb una auditoria SEO, plantejament d’una sèrie de millores a 

realitzar i exemples d’implementació per una determinada keyword o paraula clau. 

A l’apartat de proves s’analitzen els resultats obtinguts i la incidència de les 

recomanacions sobre la posició del lloc web al motor de cerca Google.  
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2.5 Avaluació de la viabilitat del projecte 

2.5.1 Planificació temporal del treball 

La distribució temporal d’aquestes fases en el període comprès entre setembre del 

2018 i juny de 2019 es representa en la Figura 2.1. El diagrama de Gantt exposat 

constitueix la previsió inicial i a les conclusions s’analitza el grau de compliment 

assolit amb les desviacions pertinents. 

Figura 2.1: Distribució temporal de les diferents fases del projecte. 

La realització del treball es dividirà en les següents fases: 

Fase 0. Revisió de les tecnologies existents i familiarització amb les eines de 

programació. Aquesta fase es durà a terme durant el primer semestre cursant 

l'assignatura "Programació Web". 

Fase 1: Planificació, anàlisis dels objectius i estudi de viabilitat. 

Fase 2: Estudi de les alternatives per a l'aplicació dinàmica. 

Fase 3. Implementació de l'aplicació dinàmica. 

Fase 4. Estudi de les tècniques i eines de posicionament. 

Fase 5. Implementació de les tècniques i eines de posicionament. 
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Fase 6. Implementació de proves i tests. 

Fase 7. Elaboració d’un dietari i redacció de la memòria. 

Fase 8. Presentació dels resultats.  

2.5.2 Anàlisi de riscos 
En aquest apartat es detallen els riscos potencials que poden aparèixer durant la 

realització d’aquest treball i que en poden dificultar la seva realització.  

Id risc Risc Descripció 

R1 Complexitat de les tecnologies de 
programació web. 
 

Dificultats per poder desenvolupar l’aplicatiu 
web en els llenguatges PHP, JavaScript, HTML i 
CSS. 

R2 Dificultat d'implementació  
problema plantejat. 

Incapacitat de poder portar a terme el 
posicionament per falta de capacitació. 

R3 Comptabilització del treball 
autònom amb altres assignatures 
del curs. 

Gestió ineficient del temps coincidint amb la 
realització de programació avançada i 
pràctiques curriculars amb el treball exposat. 

R4 Tutorització del treball Comunicació ineficaç entre tutor i alumne 

R5 No es compleix l’objectiu del 
treball 

Manca d’alguna fase necessària 

R6 No fer correctament la fase de test Manca de qualitat del resultat obtingut. 

R7 Abandonament del treball Per qualsevol motiu renunciar a realitzar el 
treball. 

R8 Falta de compliment amb la 
planificació 

Retards en la planificació realitzada inicialment 
que generen una reducció de la qualitat del 
projecte. 

Taula 2.2 – Identificació i descripció de riscos. 

La següent taula mostra la catalogació dels possibles riscos detallant la probabilitat 

i l’impacte. 

Id risc Probabilitat Impacte Risc 

R1 (1) Baixa  (3) Alt (3) Baix 

R2 (2) Mitjana (4) Molt Alt (8) Alt 

R3 (3) Alta (5) Crític (15) Molt Alt 

R4 (2) Mitjana (3) Alt (6) Mitjà 

R5 (2) Mitjana (4) Molt Alt (8) Alt 

R6 (1) Baixa (3) Alt (3) Baix 

R7 (1) Baixa (5) Crític (5) Mitjà 

R8 (3) Alta (3) Alt (9) Alt 
Taula 2.3 - Catalogació de riscos. 
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Taula 2.4 –Ponderació probabilitat              Taula 2.5–Ponderació impacte                         Taula 2.6 – Ponderació riscos 

 

La taula que es mostra a continuació indica les solucions que cal adoptar per a cada 

risc. 

Id 
risc 

Nivell del 
risc 

Pla de mitigació Pla de Contingència 

R1 (3) Baix Major preparació en la fase 0 del 
projecte. 

Formació intensiva en 
fonaments de la programació. 

R2 (8) Alt Avançar l’estudi i la implementació del 
posicionament web. 

Augmentar l’horitzó temporal 
de la fase 5. 

R3 (15) Molt 
Alt 

Dedicar més temps al projecte en les 
fases centrals (fase 3,4, 5 i 6).per tal de 
complir amb els terminis establerts 
inicialment. 

Elaboració d’un dietari per 
part de l’alumne i supervisió 
setmanal del tutor. 

R4 (6) Mitjà Establir diferents canals de 
comunicació entre l’alumne i el tutor. 

Reunions presencials o via 
Skype. 

R5 (8) Alt Centrar esforços a realitzar els 
objectius del treball amb antelació. 

Seguiment del tutor. 

R6 (3) Baix Realitzar una millor previsió de la 
gestió de la qualitat del projecte. 

Seguiment del tutor. 

R7 (5) Mitjà Realitzar una planificació temporal que 
redueixi la probabilitat d’abandonar el 
projecte. 

Seguiment del tutor 

R8 (9) Alt Reduir i detallar al màxim les funcions a 
utilitzar. 

Seguiment del tutor. 

Taula 2.7  – Pla de mitigació i de contingència 

 

Id risc Probabilitat Impacte Risc 

R1 (1) Baixa  (3) Alt (3) Baix 

R2 (1) Baixa (4) Molt Alt (4) Baix 

R3 (2) Mitjana (5) Crític (10) Alt 

R4 (1) Baixa (3) Alt (3) Baix 

R5 (1) Baixa (4) Molt Alt (4) Baix 

R6 (1) Baixa (3) Alt (3) Baix 

R7 (1) Baixa (5) Crític (5) Mitjà 

R8 (2) Mitjana (3) Alt (6) Mitjà 
Taula 2.8  - Catalogació de riscos després d’aplicar les salvaguardes. 

 

Impacte 

Valor Criteri  

1 Baix 

2 Mitjà 

3 Alt 

4 Molt Alt 

5 Crític 

Risc 

Valor Criteri  

<=  4 Baixa 

<= 8 Mitjana 

<= 12 Alta 

<= 20 Molt Alta 

Probabilitat 

Valor Criteri  

1 Baixa 

2 Mitjana 

3 Alta 

4 Molt Alta 
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2.5.3 Pressupost del projecte 
 

 

Figura 2.9: Pressupost del projecte amb IVA inclòs 

2.5.4 Valoració de la viabilitat 
 

D’acord a l’estudi de viabilitat realitzat del projecte, s’ha a arribat a la conclusió que 

el projecte és viable. S’ha considerat disposar de l’aplicació dinàmica operativa a 

partir del maig del 2019 i obtenir els primers resultats del posicionament web a 

partir de l’abril del 2019.  

Amb la previsió realitzada, en cas d’ampliar-se l’aplicació dinàmica per qualsevol 

raó (canvi de requeriments del client) s’ha previst destinar el mes de maig a 

possibles retards i estendre les proves fins a finals de maig.  

 

 

 

Pressupost del projecte Asac budget

% Reserva de Contingencia 10%

Líder del projecte: Ismael Pressupost Reserves Total

Data d'inici: septembre de 2018 Total 1.770,00 €       177,00 €   1.947,00 €                

Codi Tasca / Activitat Element Tipus de recurs Tipus d'unitats Unitats Preu/hora Pressupost

1 1.770,00 €                        

1.1 Aplicació dinàmica 80 1.190,00 €                        

Estudi alternatives Anàlisi €/h 20 10,00 €         200,00 €                           

Implementació aplicació Implementació €/h 50 17,00 €         850,00 €                           

Proves i tests Tests €/h 10 14,00 €         140,00 €                           

1.2 Posicionament SEO 45 580,00 €                           

Estudi alternatives Anàlisi €/h 15 10,00 €         150,00 €                           

Auditoria SEO Auditoria €/h 10 12,00 €         120,00 €                           

Millores SEO Recomanacions €/h 15 16,00 €         240,00 €                           

Proves i tests Tests €/h 5 14,00 €         70,00 €                              

1.3 Software i domini -                                       

Domini .cat Infraestructura €/adquisició 1 A carréc del client

Eines d'anàlisis SEO Infraestructura €/Mes 1 Inclós al preu/hora

Eines d'anàlisis de keywords Infraestructura €/Mes 1 Inclós al preu/hora

Manteniment resultats Manteniment €/Mes 1 Preu anual (150 €/any)

Total d'hores 125

Aplicació dinàmica i posicionament SEO



  

 
 16 

3. ANÀLISI I IMPLEMENTACIÓ DE 

L’APLICACIÓ DINÀMICA 

3.1 Anàlisi alternatives 

3.1.1 OPCIÓ 1: Programació del plug-in a més baix nivell  
 

És l'escenari ideal en cas d'optar per una solució customitzable i extensible a gust 

del client. L'aprofitament d'un plug-in ja desenvolupat implica una etapa d’anàlisis 

del codi que es podria estendre més enllà del termini planificat per la realització de 

l’aplicació dinàmica. L'escenari descrit consta d'uns avantatges i inconvenients: 

Avantatges 

- Corba d’aprenentatge amb un important creixement: la realització de 

millores a partir d'un codi realitzat pel mateix programador permet realitzar 

millores de l'aplicació amb un termini menor al d'una extensió de programari 

desenvolupat. 

- Inexistència de limitacions tècniques: l'estructura modular (arxius de 

diferents llenguatges en diferents directoris) plantejada en una aplicació a 

mesura permet l'extensió de l'aplicació sense dificultats i una adequada 

integració del plug-in amb WordPress. (No totes les extensions utilitzen una 

estructura modular, el que comporta un funcionament irregular amb la resta 

del lloc web). Però una altra banda, altres plug-ins no permeten modificar tot 

l'estil o no permeten la utilització d'una base de dades (utilitzant la mateixa 

del lloc web, la qual cosa és una pràctica no recomanable)  

- Separació del back-end del front-end: una solució personalitzada permet 

diferenciar l'entorn d'administració on es gestionaria les connexions amb la 

base de dades de tipus creació i al front-end la part de retornar tor el 

contingut allotjat a la base de dades. 

- Control de la seguretat de l‘aplicació: l’estructura planificada permet la 

inclusió de fitxers. 

- Independència  d'actualitzacions: a causa de ser programari desenvolupat a 

mesura no afecta la funcionalitat principal de l’aplicació les actualitzacions 
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de WordPress, ja que tant l’estil com la funcionalitat s'estructura prevenint 

canvis que pugui tenir en el futur el CMS. 

Inconvenients 

- Funcionalitats existents: La programació d’algunes funcionalitats de 

l’aplicació dinàmica ja estan plantejades amb anterioritat, la qual cosa 

implica una necessitat de tractar de programar la funcionalitat amb la 

eficàcia més gran i eficiència per tal d’obtenir una aplicació diferenciada a les 

existents al mercat.  

- La velocitat de les consultes: La realització d’un custom plug-in planteja un 

escenari en el qual és necessari realitzar diferents consultes a la base de 

dades per mostrar la informació (i crear-la), la qual cosa pot afectar a la 

robustesa del lloc web, principalment per dos factors: 

1. BBDD carregada amb una quantitat d’articles important 

2. Emmagatzematge del PDF (pot comportar un augment important del 

temps de les consultes) 

3. Velocitat del servidor on s’allotja el lloc web (i per tant, la base de dades) 

3.1.2 OPCIÓ 2: Adaptar la funcionalitat d’un plug-in existent  

És l’escenari més desfavorable, ja que implica aprofitar la funcionalitat base d’un 

plug-in que doni suport a l’aplicació que es pretén implementar. Depenent de la 

selecció del plug-in, es realitza una extensió amb codi major o menor (dependrà del 

grau de compliment amb els requeriments del client). L'escenari descrit consta 

d'uns avantatges i inconvenients: 

Avantatges 

- Temps d’implementació reduït: En cas de disposar d’una estructura modular 

adequada, el temps d’implementació es reduiria considerablement i es 

podria centrar els esforços a implementar funcionalitats complementàries. 

- Format d’entrada de dades: En cas de no gestionar la informació a la base de 

dades, una funcionalitat potent que disposen alguns plug-ins analitzats és la 

importació de dades en diferents formats (JSON, CSV, XLSX...). 
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- Funcionalitat de cerca: Els millors plug-ins disposen d'un filtre de cerca que 

permet trobar un element de la taula fàcilment. 

Inconvenients: 

- Limitació a l’extensió: Tots els plug-ins analitzats no permeten la possibilitat 

d’estendre la funcionalitat nativa de l’aplicació. D'aquesta forma les millores 

que es realitzen de l’aplicació són complementàries i comporten un cost 

considerable si es volen adquirir.   

- La customització és limitada: la majoria d'extensions permeten únicament 

adaptar el front-end amb unes plantilles definides a la configuració de 

l'aplicació. 

- Corba d’aprenentatge lenta: el codi de la majoria d'aplicacions són públics, 

però estan limitats a l’extensió, ja que als proveïdors de plug-ins no els 

interessa realitzar aplicacions extensibles, sinó proporcionar la funcionalitat 

requerida pels usuaris a canvi d'un retorn.  

- Estructura de les carpetes: en molts plug-ins s'utilitzen una estructura 

complicada i difícilment integradora amb altres funcionalitats per dificultar 

la millora de l’aplicació per part dels usuaris. 

- Dependència de les actualitzacions:  en cas de seleccionar l’opció 2, 

implicaria adaptar l'estil (CSS), l'HTML (elements front-end) i PHP, però amb 

les actualitzacions que realitzin els proveïdors de l’aplicació poden generar 

problemes per integrar la funcionalitat desenvolupada anteriorment, i per 

tant pèrdua  de control del plug-in. 

- Extensions que no s’adapten a pantalles de diferents plataformes: és un 

inconvenient important, ja que requereix el replantejament general del codi 

de l'aplicació. Quan es desenvolupa un plug-in d’aquest tipus s’ha d’establir 

en un principi la necessitat o no d’una aplicació responsive. 

 

S’ha realitzat una anàlisi de les diferents opcions que hi ha de plug-ins que s’adaptin 

al màxim als requeriments del client. Les prioritats requerides en la selecció d’un 

plug-in són: 
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Codi 

requeriment 

Requeriment plug-in Prioritat 

REQ01 Cercador per paraula clau Opcional 

REQ02 Fluïdesa en la presentació del contingut Opcional 

REQ03 Adaptable tant per codi com de forma nativa 

(Customizable and extensible) 

Obligatori 

REQ04 Possibilitat d’aprofitament del login dels usuaris per 

poder modificar les dades (Botó al front-end per 

redirigir a l’edició directa del plug-in). 

Opcional 

REQ05 Possibilitat d’exportar/importar el contingut de la 

taula en diferents tipus de arxius (CSV,JSON,XLSX...) 

Opcional 

REQ06 Que s’adapti a la pantalla (Responsive) Obligatori 

REQ07 Manteniment de les dades a l’entorn d’administració 

(introducció fluida de les dades i articles en PDF) 

Obligatori 

REQ08 Ordenar contingut de la taula depenent de les diferents 

columnes (ascendent/descendent tant alfabèticament 

com en dates) 

Opcional 

REQ09 Paginació de la informació a mostrar Opcional 

REQ10 Gestió de la informació a mostrar allotjada en una 

BBDD 

Obligatori 

Taula 3.1 – Enumeració requeriments plug-in a estendre. 

En cas que els plug-in seleccionats no disposin d’algun dels requisits amb prioritat 

obligatòria s’haurà d’optar per l’opció 1.  

S’ha realitzat l’estudi de la major part de plug-ins que hi ha al repositori de plug-ins 

de WordPress, i de l'anàlisi inicial s’han seleccionat dos plug-ins amb les 

característiques que s’han considerat pròximes als requisits que s’han mencionat a 

la determinació de l’enfocament de l’anàlisi de viabilitat: 

- wpDataTables: (consulta [3] de les referències i anàlisi propi) plug-in amb una 

versió gratuïta limitada únicament a una font de dades i un altre de pagament 

amb més serveis. És l’opció més favorable de l’opció 2, tant pel temps 

d’implementació com per la facilitat de manteniment de l’aplicació. La 
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implementació consistiria a adaptar l'estil del plug-in al de la pàgina web, on 

s’hauria de realitzar una còpia de l’estil “pare” per tal d’evitar la pèrdua dels 

canvis en el moment que s’actualitzi el Wordpress i extensió de la 

funcionalitat base amb gestió dels detalls de cada article i adjuntar el PDF al 

front-end. L’inconvenient principal és la limitació de la versió gratuïta a 

gestió de la base de dades únicament amb un arxiu Excel i la poca capacitat 

d’estendre la funcionalitat base.  

1. Avantatges 

▪ Gestió de la informació amb un Excel  

▪ Fluïdesa en la presentació del contingut (REQ02 OK) 

▪ Exportar contingut presentat a diferents tipus d'arxius 

(REQ05 OK) 

▪ Cercador i ordenació (REQ01 i REQ08 OK) 

2. Inconvenients 

▪ Cada vegada que s'actualitza un registre s'ha de pujar l'arxiu 

Excel. 

▪ Pagament per poder estendre i per funcionalitats bàsiques 

com pot ser una base de dades (REQ10 KO) 

▪ L’aplicació no és responsive (no s’adapta a mòbil i tablet) 

(REQ06 KO) 

▪ Falta de control, dependència d’actualitzacions del proveïdor 

del plug-in. (REQ07 KO) 

▪ Complicada estructura de carpetes i limitacions a la 

customització i extensió. (REQ03 KO) 

▪ Absència de paginació (REQ09 KO) 

▪ Absència d’edició al front-end de l’extensió (REQ04 KO) 

- TablePress: (consulta [3] de les referències i anàlisi propi)  plug-in gratuït que 

genera un shortcode amb una taula senzilla, la gestió de les dades es realitzen 

sense una base de dades controlada. L’extensió d’aquesta opció consistiria en 

l’adaptació de l’estil i extensió de la funcionalitat nativa del plug-in per tal 

d’introduir millores com pot ser adjuntar el PDF a la visualització o la pàgina 

de detalls. L’inconvenient principal d’aquesta opció és la limitació de 
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registres a utilitzar (disminució exponencial del rendiment amb una 

quantitat d’articles considerable) i la falta de control sobre la base de dades.  

1. Avantatges 

▪ Gestió de la informació directament a l’entorn d’administració  

▪ Cercador i ordenació (REQ01 i REQ08 OK) 

▪ Edició al front-end de l’extensió (REQ04 OK) 

2. Inconvenients 

▪ Pagament per poder estendre i per funcionalitats bàsiques 

com pot ser una base de dades (REQ10 KO) 

▪ Falta de control, dependència d’actualitzacions del proveïdor 

del plug-in. (REQ07 KO) 

▪ Complicada estructura de carpetes i limitacions a la 

customització i extensió. (REQ03 KO) 

▪ Absència de paginació (REQ09 KO) 

▪ Absència de possibilitat d’exportació contingut presentat a 

diferents tipus d'arxius (REQ05 KO) 

▪ Absència de fluïdesa en la presentació del contingut amb una 

quantitat elevada de registres (REQ02 KO) 

▪ L’aplicació no és responsive (no s’adapta a mòbil i tablet 

(REQ06 KO) 

3.1.3 Decisió  
Després d'analitzar les diferents opcions, s'ha optat pel desenvolupament propi del 

plug-in, per tal d'assegurar que els resultats obtinguts en el desenvolupament no es 

perdin en un futur amb una actualització, tenir la possibilitat d'estendre el codi de 

l’aplicació sense cap limitació i gestionar els articles des d’una base de dades pròpia.  
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3.2 Fases de la implementació custom plug-in 

Les diferents fases d’implementació del custom plug-in són les següents: 

3.2.1 Entorn de desenvolupament 
En primer lloc s’ha decidit desenvolupar l’aplicació web en dos entorns diferents: 

- Entorn de desenvolupament en local controlat: La importació de diferents 

scripts i el mal funcionament dels hooks (consulta [2] de les referències) en 

algun moment de la fase de desenvolupament poden generar la caiguda del 

servei i s’ha de tractar en un entorn controlat on es poden provar els canvis 

que es realitzen en tota la fase de desenvolupament del plug-in sense afectar 

el funcionament del lloc web.  

- Entorn de producció, on es pujaran únicament les versions del plug-in quan 

es tingui la certesa que no afectarà el funcionament normal del lloc web. 

Per l’entorn de desenvolupament en local s’ha realitzat una instal·lació del CMS 

Wordpress en un servidor local Apache i amb una base de dades en PHPmyadmin 

en local on s’allotgen les publicacions. 

3.2.2 Estructura de l’aplicació 

En segon lloc s’ha estudiat l’estructura del plug-in amb el propòsit d’optimitzar el 

funcionament de l’aplicació, garantir uns nivells de seguretat adequats (per tal de 

no permetre l’edició a usuaris no desitjats) i organitzar el codi de tal forma que 

faciliti l’extensió de l’aplicació en un futur sense moltes complicacions. Per una altra 

banda, els llenguatges de programació que s’ha decidit utilitzar per a l’aplicació són 

els següents: 

1. Javascript: S’ha utilitzat aquest llenguatge de programació per la part de la 

lògica necessària a la banda del client.  

Exemple codi JS (botó mostrar/ocultar gràfic amb JQuery) 

  /*Codi JS (implementa llibreria JQuery) que en el moment que es 

realitza click en l'element amb l'ID togglechart comprova l'estat 

per ocultar o generar el gràfic de nou i detectar canvis en la 

resolució del front-end per adaptar el gràfic */ 

jq(document).ready(function() { 

          var chart=document.getElementById("columnchart_values"); 

          jq('#togglechart').click(function() { 
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            if (jq('#togglechart').is(":checked")) 

            { 

            ChartGenerator(); 

            }else { 

            chart.innerHTML=""; 

            } 

        }); 

jq(window).resize(function(){ 

          if (jq('#togglechart').is(":checked")){ 

            ChartGenerator() 

          } 

2. PHP: És el llenguatge principal de l’aplicació, el gestor de continguts 

Wordpress està programat amb aquest llenguatge. S’ha utilitzat aquest 

llenguatge per la part de la lògica que és necessària a la part del servidor 

(consultes i gestió amb la base de dades, s’ha combinat amb SQL per la 

devolució de tots els registres). 

Exemple codi PHP (funció connexió amb la BBDD) 

//Funció que realitza la consulta a la base de dades i retorna el 

resultat en una variable en PHP anomenada $result 

function ddbbConnection(){ 

    //Variables inicials en local 

    $db_host="localhost"; 

    $db_user="admin"; 

    $db_password="wpsantllu"; 

    $db_name="publications"; 

    $db_table_name="journals"; 

 

    //Connexió amb el servidor MySQL 

    $db_connection = mysqli_connect($db_host, $db_user, 

$db_password); 

    if (!$db_connection) { 

            die("<p> No s´ha pogut conectar amb el Servidor de la 

Base de Dades <br>" .mysqli_connect_error($db_connection))."</p>"; 

    } 

    //Seleccionem la BD amb la que treballarem 

    mysqli_select_db($db_connection, $db_name); 

 

//Consulta al servidor MySQL per establir el conjunt de caràcters 

    mysqli_set_charset($db_connection,"utf8"); 

 

    //Consulta SQL 

    $consult="SELECT * FROM $db_table_name"; 

    $result = mysqli_query($db_connection,$consult); 
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    return $result; 

    } 

 

3. HTML: per mostrar els elements resultants tant a la part d’administració com 

la d’usuari. 

//Codi HTML del formulari de pujada d’un article al back-end 

(Introducció dels autors de la publicació) 

<li id="li_1" > 

    <label class="description" for="authors">Authors </label> 

    <div> 

      <input id="element_1" name="authors" class="element text large" 

type="text" style="width: 600px;" value="" placeholder=""/>  

    </div><p class="guidelines" id="guide_1"><small>Introduce the 

authors of the article</small></p>  

    </li> 

 

4. CSS: per aplicar estil als elements HTML. 

// Estil CSS de la página de detalls  

      #tabledetails { 

        font-family: 'Roboto', sans-serif; 

        border: 1px solid #FFFFFF; 

        background-color: #FFFFFF; 

        text-align: left; 

        border-collapse: collapse; 

        width:100%; 

      } 

      table#tabledetails td, table#table-details th { 

        border: 0px solid #FFFFFF; 

        padding: 9px 5px; 

      } 

      table#tabledetails tbody td { 

        font-size: 15px; 

        color: #0C0C0C; 

      } 

      table#tabledetails tr:nth-child(even) { 

        background: #F7F7F7; 

      } 
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3.2.3 Desenvolupament en local 
L’etapa de desenvolupament en local s’estructura en les següents etapes: 

a. Generació de la base de l’aplicatiu: importació de totes les funcions 

d'activació, desactivació, execució del plug-in, els constructors de les classes, 

importació dels hooks necessaris per poder utilitzar tant Javascript (orientat 

a executar-se en la part del client), PHP (orientat a executar-se a la part del 

servidor).  S’ha utilitzat una eina complementària per generar l’estructura 

base del plug-in i s’ha adaptat l'estructura del resultat (consulta [22] de les 

referències). 

Exemple:  

//Funció que s’encarrega d’afegir a la cua de WordPress els estils i 

scripts de la part publica (front-end) 

 

private function define_public_hooks() { 

$plugin_public = new Asac_Prova_Public( $this->get_plugin_name(), 

$this->get_version() ); 

$this->loader->add_action( 'wp_enqueue_scripts', $plugin_public, 

'enqueue_styles' ); 

$this->loader->add_action( 'wp_enqueue_scripts', $plugin_public, 

'enqueue_scripts' ); 

    } 

 

b. Back-end (panells d'administració): s’adjunta un hook que permet incloure un 

panell d'administració del plug-in i els diferents submenús que tindrà 

l’aplicació .  

Exemple:  

//Exemple de creació del menú al back-end de WordPress i un submenú 

(mitjançant la utilització d’un hook) 

 

add_action( 'admin_menu', 'oaf_create_admin_menu'); 

 

function oaf_create_admin_menu() { 

add_menu_page ( 'ASAC Articles Plugin', 'ASAC Articles 

Plugin','manage_options',plugin_dir_path(__FILE__) . 

'admin/partials/asac-prova-admin-display-

general.php',null,'dashicons-welcome-learn-more'); 

add_submenu_page (plugin_dir_path(__FILE__) . 'admin/partials/asac-

prova-admin-display-general.php', 'Upload Article', 'Upload 
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Article', 'manage_options', plugin_dir_path(__FILE__) . 

'admin/partials/asac-prova-admin-display-form.php', null );          

        } 

c. Desenvolupament panells: el panell més important de l’aplicació és el 

formulari de pujada d’articles. Consta dels elements del formulari i la 

connexió amb la BBDD en el mateix arxiu per gestionar amb un codi més 

reduït  la inserció del contingut. L'element diferencial en aquesta etapa és la 

decisió d'adjuntar l’article a la base de dades de WordPress, ja que permet 

generar un enllaç públic al PDF. A la base de dades d’articles s’emmagatzema 

l'enllaç. D'aquesta forma s'aconsegueix alliberar càrrega de treball al front-

end a l'hora de recuperar els registres de la base de dades, ja que no és el 

mateix retornar un gran nombre de registres amb els seus respectius PDF's a 

retornar les dades dels articles i l'enllaç que recupera l’article de la base de 

dades de WordPress. Codi de la implementació: 

//Es comprova que s’hagi confirmat el formulari 

if(isset($_POST['SubmitButton'])){  

//Es guarden totes les variables recollides del formulari 

    $subs_authors = $_REQUEST['authors']; 

 $subs_articletitle = $_POST['articletitle']; 

    $subs_scientificjournal = $_POST['scientificjournal']; 

    $subs_dateYYYY = $_POST['dateYYYY']; 

 $subs_volume = $_POST['volume']; 

    $subs_pages = $_POST['pages']; 

    $subs_pdf1=$_FILES['test_upload_pdf']['name']; 

    $localpath="http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/"; 

    $subs_pdf=$localpath.$subs_pdf1; 

//S’introdueix a la base de dades després d’unes comprovacions 

$insert_value="INSERT INTO $db_table_name (`Id_publication`, `Authors`, 

`Article_title`, `Title_of_the_scientific_journal`, `Year`, `Volume`, 

`Range_of_pages`, `Article`) VALUES (NULL, '$authors', '$articletitle', 

'$scientificjournal', '$dateYYYY', '$volume', '$pages', '$pdf')"; 

//Funció que guarda el PDF introduït en una variable i truca a la funció 

que implementa el servei per pujar el PDF a la base de dades de WP 

test_handle_post(); 

function test_handle_post(){ 

  if(isset($_FILES['test_upload_pdf'])){ 

          $pdf = $_FILES['test_upload_pdf']; 

          $uploaded=media_handle_upload('test_upload_pdf', 0); 

          if(is_wp_error($uploaded)){ 

                  echo "Error uploading file: " . $uploaded-

>get_error_message(); 

          }else{ 

            echo "File upload successful!".$post_title; 
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            test_convert($uploaded); 

          } 

        } 

      } 

function test_convert($id){ 

  // Obtenir els detalls del fitxer 

  $file = get_post($id); 

  // Detalls del compte 

  $email=""; 

  $password=""; 

//Es declara un nou SoapClient, que és una classe de PHP i s'implementa 

un servei de conversió del Cloud 

  $client = new 

SoapClient('http://cloud.idrsolutions.com:8080/HTML_Page_Extraction/IDRCo

nversionService?wsdl'); 

 //Obtenir les dades del PDF en bytes 

$contents=file_get_contents(wp_get_attachment_url($id)); 

//Es corregeix el nom del fitxer per pujar-ho al repositori de WP 

$outputdir = preg_replace("[\\/]", DIRECTORY_SEPARATOR, 

plugin_dir_path(__FILE__)) . "output".DIRECTORY_SEPARATOR. $file-

>post_title. DIRECTORY_SEPARATOR; 

echo $outputdir; 

  if (!file_exists($outputdir)) { 

      mkdir($outputdir, 0777, true); 

  } 

//Declaració de l'estil dels paràmetres 

$style_params = array(); 

//Es crea un array per la conversió 

$conversion_params = array("email" => $email, 

                      "password" =>$password, 

                      "fileName"=>$file->post_title, 

                      "dataByteArray"=>$contents, 

                      "conversionType"=>"html5", 

                      "conversionParams"=>$style_params, 

                      "xmlParamsByteArray"=>null, 

                      "isDebugMode"=>false); 

try{ 

  $output = (array)($client->convert($conversion_params)); 

//Aquest mètode és molt important, permet l'accés al sistema de fitxers. 

  WP_Filesystem(); 

//Es converteix l'ouput a .zip 

      file_put_contents($outputdir.$file->post_title.".zip", $output); 

//I finalment s'extreu el .zip 

  $result=unzip_file($outputdir.$file->post_title.".zip", $outputdir); 

} catch (Exception $e){ 

  echo $e->getMessage() . "<br/>"; 

  return; 

} 

} 
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d. ShortCode per poder mostrar la consulta de la base de dades al front-end: A la 

part pública de l'aplicació s'importa un hook per poder mostrar contingut de 

la base dades (i comprovar que les consultes funcionen correctament).  

//Al final de la taula  

add_shortcode("crearTaula","crearTaula"); 

 

e. Mostrar el contingut de la base de dades en una taula dinàmica: es programa 

en PHP una taula, la qual crea tantes files com registres hi hagi a la base de 

dades.  

f. Integració fitxer principal en PHP amb fitxers JavaScript: és important 

realitzar aquesta tasca correctament mitjançant hooks. En un fitxer normal 

HTML s’adjunten els fitxers JS a la capçalera del codi HTML. Aquesta forma 

d'importar JS no s'ha d'utilitzar en el desenvolupament d'un plug-in, ja que és 

una mala praxi que genera conflictes amb altres plug-ins que importen altres 

recursos (com poden ser altres scripts) que fan la importació amb la forma 

adequada (utilitzar un hook a la part de PHP especificant el fitxer JS a 

importar). 

g. Programació funcionalitat taula de registres: en aquesta etapa es programa 

funcionalitats de la taula, que són: 

i. Cercador: es programa un cercador tant per autor, títol d’article i any. La 

lògica es realitza amb JavaScript mitjançant les llibreries JQuery. 

//Searcher 

    jq("#linesearch").on("keyup", function() { 

                        var value = jq(this).val().toLowerCase(); 

                        jq("#TabletoSort tr").filter(function() { 

                            jq(this).toggle(jq(this).text().toLowerCase()

.indexOf(value) > -1) 

                        }); 

                    }); 

ii. Paginació de la taula: es programa un control de paginació que s'importa 

d'una llibreria. Per defecte es mostren 10 registres i cada vegada que es 

canvia el nombre de registres es tornen a calcular les pàgines a mostrar. 

//Es combina JQuery amb Javascript per incloure la paginació al 

final de la taula. 

var jq=jQuery.noConflict(); 
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jq(document).ready(function(){ 

    var table = document.getElementById("tableGenerated"); 

    var 

generalclass=document.getElementById("table_box_native"); 

    pagination = document.createElement("div"); 

            pagination.id="PaginationDiv"; 

            var box = paginator({ 

               table 

            }); 

            box.className = "box"; 

            pagination.appendChild(box); 

        br = document.createElement("br"); 

        generalclass.appendChild(br); 

        generalclass.appendChild(pagination); 

    }); 

 

iii. Ordenació de registres: es programa una funció d’ordenar registres de 

la taula, el codi detecta les capçaleres de la taula i depenent del tipus de 

dades les ordena alfabèticament o cronològicament. La ordenació 

s’acciona amb el click sobre la capçalera de cada columna de la 

visualització. 

//Ordenació: s’implementa la llibreria de JQuery 

jquery.tablesorter.min.js amb llicència MIT i GPL (adjuntada a 

les referències). 

                var jq=jQuery.noConflict(); 

                jq(document).ready(function() { 

                jq(".AsacTable").tablesorter(); 

 

iv. Gràfic dinàmic: es genera un gràfic que analitza la taula de les 

publicacions generada a partir de la base de dades, es realitza un 

recompte de totes les publicacions per any i es guarda en un array 

bidimensional amb l’estructura de: [any, nº de publicacions]. Les dades 

emmagatzemades permeten omplir les dades del codi del gràfic, que és 

una API (consulta [20] de les referències) de Google anomenada Google 

Charts. Per una altra banda, al fer click en les barres de la gràfica s’ha 

programat la gestió de l’esdeveniment que generi la filtració de la taula 

per les publicacions de l’any seleccionat (utilitzant el selector 

d’esdeveniments que proporciona Google a l’API). 
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function ChartGenerator(){ 

          //S'obté la taula de publicacions per l'ID 

          var table= document.getElementById("tableGenerated"); 

          //Es guarda el contingut en una array 

          var arrayTable=[]; 

          var j=0; 

          for (var i=1;i<table.rows.length;i++) {    

              arrayTable[j]=table.rows[i].cells[2].innerHTML; 

              j++; 

          } 

          //S'eliminen el contingut repetit de l'array (només es volen 

els anys) 

          Array.prototype.unique=function(a){ 

            return function(){return 

this.filter(a)}}(function(a,b,c){return c.indexOf(a,b+1)<0 

          }); 

          var arrayTableUnique=arrayTable.unique(); 

 

          //Es crea un array bidimensional sense valors 

          var arrayChart= new Array(arrayTableUnique.length); 

          for (var i = 0; i < arrayTableUnique.length; i++) { 

            arrayChart[i] = new Array(2); 

          } 

           

          var valuearr,countarr=0; 

          //S'omple l'array bidimensional amb el contador de publicacions 

per cada any 

          for (var i=0;i<arrayTableUnique.length;i++) { 

              valuearr=arrayTableUnique[i];    

              for (var j=0;j<arrayTable.length;j++) {    

              if (arrayTable[j]== valuearr) {countarr++;}     

              } 

              arrayChart[i][0]=valuearr; 

              arrayChart[i][1]=countarr; 

              countarr=0; 

          } 

           

          var columnes=""; 

          var columnesarray=""; 

          var columnarray={}; 

          //Es divideix cada fila de l'array en un nou array de 3 

dimensions 

          var columnarray= new Array(arrayTableUnique.length); 

          for (var i = 0; i < arrayTableUnique.length; i++) { 

            columnarray[i] = new Array(3); 

          } 

          //S'ordena l'array resultant amb l'estructura [any, 

comptadorpublicacions] 

          arrayChart.sort();                   
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//S'implementa l'API de Google per crear un gràfic 

          google.charts.load("current", {packages:['corechart']}); 

              google.charts.setOnLoadCallback(drawChart); 

               

              function drawChart() { 

                var data = new google.visualization.DataTable(); 

                      data.addColumn('string', 'Year'); 

                      data.addColumn('number', 'Publications'); 

                for (var i=0;i<arrayChart.length;i++){ 

                  data.addRow(arrayChart[i]) 

                } 

                  var view = new google.visualization.DataView(data); 

                  view.setColumns([0, 1, 

                    { calc: "stringify", 

                    sourceColumn: 1, 

                    type: "string", 

                    role: "annotation" }, 

                    ]); 

                     

                    var options = { 

                      title: "Articles written by year", 

                      bar: {groupWidth: "50%"}, 

                      legend: { position: "none" }, 

                      colors:['#87CEFA'], 

                      width: '100%', 

                      height: '500px' 

                    }; 

var chart = new 

google.visualization.ColumnChart(document.getElementById("columnchart_val

ues")); 

                    chart.draw(view, options); 

           

           

 google.visualization.events.addListener(chart, 'select', selectHandler); 

       //S'implementa el gestor d'esdeveniments de l'API de Google 

                  function selectHandler() { 

                  var selection = chart.getSelection(); 

                  var message = ''; 

                  for (var i = 0; i < selection.length; i++) { 

                            var item = selection[i]; 

                            if (item.row != null && item.column != null) 

{ 

                            var str = data.getFormattedValue(item.row, 

item.column); 

                            var category = data 

                            .getValue(chart.getSelection()[0].row, 0) 

                            } 

                  } 

                  if (message == '') { 
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                  message = 'nothing'; 

                  } 

                  var inputGeneral=document.getElementById("linesearch"); 

                   

                  inputGeneral.value=""; 

                  inputGeneral.value=category.toString(); 

                  SearcherOnChart(category); 

                  //Al fer click en una barra, es detecta l'any i es 

filtra la taula amb l'any seleccionat 

                  function SearcherOnChart (year){ 

                          var jq=jQuery.noConflict(); 

                          var value = year; 

                          jq("#TabletoSort tr").filter(function() { 

                            

jq(this).toggle(jq(this).text().toLowerCase().indexOf(value) > -1) 

                          }); 

                    } 

           

                  }                      

          } 

 

} 

v. Detalls dels articles: Una vegada programada la primera part de la 

interfície de l’aplicació s’ha de mostrar les dades de cada article quan es 

faci click en el títol d’una determinada publicació. Les dades que es 

mostraran en cada vista de l’aplicació són les dades cada article que hi 

ha a la base de dades, en la pantalla principal es mostren únicament tres 

atributs d’un article (autors, títol de l’article i any de publicació) i als 

detalls es mostren tots els atributs que hi ha a la base de dades en 

vertical. En aquest moment del desenvolupament de l’aplicació es 

presenta dos escenaris relacionats amb la consulta de les dades: 

1. La primera opció és realitzar una consulta a la base de dades 

passant l’identificador de l’article en el moment del click de 

l’usuari per tal de realitzar la consulta satisfactòriament i retornar 

les dades a l’usuari al moment. 

2. La segona opció (per la qual s’ha optat) és emmagatzemar de 

forma local tots els camps que ha retornat la base de dades en un 

array. En el moment de fer click sobre una publicació de la taula 

principal es retorna la fila corresponent de la variable que disposa 

de tota la informació de la base de dades. D’aquesta forma es 
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millora considerablement el rendiment per la reducció de 

consultes a la base de dades (es realitza únicament una consulta al 

carregar la taula principal de publicacions). 

Per una altra banda, la pantalla de detalls es genera amb JavaScript en 

comptes d’HTML. Al fer click sobre un títol d’un article s’oculten tots els 

elements de la pantalla principal i mostrar la pàgina de detalls generada 

amb les dades de l’article en vertical (inclòs l’enllaç al PDF). D’aquesta 

forma s’evita carregar una altra pàgina amb els detalls de l’article i es 

guanya velocitat en mostrar el contingut de la publicació. 

Però la segona opció té una dificultat tècnica afegida. Tal com s’ha 

mencionat anteriorment, PHP és un llenguatge de programació orientat 

a la part del servidor i per una altra banda JS és un llenguatge orientat a 

la part del client. Una opció que s’ha estudiat és la de convertir totes les 

peticions dels detalls de publicacions amb asynchronous JavaScript and 

XML (AJAX), però es perdria seguretat, ja que està enfocat a realitzat una 

petició HTTP a un servidor, que en aquest cas és en local. Per poder 

solucionar aquest problema s’ha aconseguit traslladar la informació de 

PHP a un arxiu JS amb extensió de la variable en JSON (tipus d’extensió 

del fitxer) i amb un hook que s’utilitza amb aquestes problemàtiques en 

desenvolupament de plug-ins a mesura; wp_localize_script 

//Al fitxer PHP, el contingut de la base de dades s’emmagatzema en un 

array i es converteix a format JSON per passar-ho amb el hook mencionat 

$arrayddbb[] = array( 

            'Id_publication' => $row_id, 

            'Authors' => $row_authors, 

            'Article_title' => $row_articletitle, 

            'Title_of_the_scientific_journal' => 

$row_titleofscientificjournal, 

            'Year' => $row_year, 

            'Volume' => $row_volume, 

            'Range_of_pages' => $row_rangeofpages, 

            'Article' => $row_article 

 

        ); 

$jsonddbb=json_encode($arrayddbb); 

    function pw_load_scripts() { 

 

        $jsonddbb=crearConexio(); 
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        wp_enqueue_script( 'display-ddbb', plugin_dir_url( __FILE__ 

) . 'js/displayddbb.js', array( 'jquery' ), '1.0.0', false ); 

        $params = array( 

            'my_arr' => $jsonddbb, 

            ); 

        wp_localize_script('display-ddbb', 'php_params', $params); 

      

    } 

    add_action('wp_enqueue_scripts', 'pw_load_scripts'); 

 

//Al fitxer JS es processa la informació que ha arribat i basant-se en la 

variable info que conté un objecte amb totes les propietats de la 

publicació que s’ha fet click i s’omple la vista de detalls de la 

publicació 

 

jq( "td" ).click(function() {       

                     var php_arr = jQuery.parseJSON(php_params.my_arr); 

                     for (var i =0;i<php_arr.length;i++){ 

        if(php_arr[i].Article_title==jq(this).text()) { 

                                var info= php_arr[i]; 

                                break } 

                            } 

//S'identifica l'element on es mostraran els detalls 

    var myTableDiv = document.getElementById("table_details"); 

//Creació de la taula 

    var table = document.createElement('table'); 

    table.id="tabledetails"; 

    var tableBody = document.createElement('TBODY'); 

    table.appendChild(tableBody); 

//Primer bucle que genera les files 

    for (var i = 0; i < Object.getOwnPropertyNames(info).length; i++) { 

        var tr = document.createElement('TR'); 

        tableBody.appendChild(tr); 

//Segon bucle que genera les columnes 

        for (var j = 0; j < 2; j++) { 

        var td = document.createElement('TD'); 

        if (j==0){td.width="25%";} 

//Es selecciona tant la propietat (nom a la base de dades) per ex: 

"Article title" 

        var arrayinfovalues =Object.values(info); 

//Es selecciona el valor de la propietat 

        var arrayinfokeys = Object.keys(info); 

        if (j==0){ 

            td.appendChild(document.createTextNode(arrayinfokeys[i])); 

        }else { 

//En cas de ser l'última posició de l'objecte s'adjunta un enllaç al PDF 

            if(i==(Object.getOwnPropertyNames(info).length-1)){ 

                var a = document.createElement('a'); 
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                var linkText = document.createTextNode("Click here to 

review the PDF"); 

                a.appendChild(linkText); 

                a.title = "Review the PDF"; 

                a.href = arrayinfovalues[i]; 

                td.appendChild((a)); 

            }else{ 

                td.appendChild(document.createTextNode(arrayinfovalues[i]

));     

            }                                

        } 

        tr.appendChild(td); 

        } 

    } 

    myTableDiv.appendChild(table); 

 

 

D’aquesta forma, es realitza la càrrega del contingut dels detalls de forma 

instantània i l’única petició que es realitza a la base de dades és la primera vegada 

que s’accedeix a la pàgina principal. Per una altra banda s’ha afegit un control 

d’usuari en el front-end per no retornat contingut de la base de dades en el panell 

d’administració quan s’escrigui el shortcode i codis de seguretat per evitar l’accés no 

desitjat a fitxer d’importacions del plug-in: 

//Codi per ocultar el resultat del shortcode a l’àrea 

d’administració 

    if ( is_admin()){ 

        return; 

    }  
 

//Codi que aborta la petició d’accés a un fitxer del back-end 

if ( ! defined( 'WPINC' ) ) { 

    die; 

} 

 

//A tots els fitxers típicament destinats a contenir 

funcionalitat d’administració es deixen amb un codi PHP en 

blanc per seguretat 

 

<?php // Silence is golden 

 

 
vi. Per últim, s’ha adaptat tot l’estil amb CSS  
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3.2.4 Migració a l’entorn de producció 

Després de comprovar que la funcionalitat de l’aplicació s’adapta als requeriments 

inicials i realitzar proves i tests en local, es comença l’etapa de migració del plug-in.  

1. En primer lloc s’ha de crear una base de dades MySQL allotjada en el hosting 

del lloc web i substituir les credencials de la connexió a la base de dades tant 

al front-end com al back-end: 

//Variables inicials en producció 

      $db_host="dominiproducció"; 

      $db_user="usuaribbdd"; 

      $db_password="password"; 

      $db_name="publications"; 

      $db_table_name="journals"; 

 

És molt important que la base de dades a producció disposi de la mateixa 

estructura i tipus de dades que la base de dades en local. Una opció és 

exportar la base de dades en local i importar-la a producció. 

2. Modificar a la configuració general de WordPress l’estructura d’enllaços dels 

fitxers allotjats a la base de dades principal. WordPress genera un enllaç 

diferent per cada mes de l’any i l’aplicació no contempla aquest escenari i es 

prefereix emmagatzemar els articles en una mateixa carpeta. 

3. Modificar la variable $localpath per l’enllaç de producció (formulari del back-

end): 

$localpath="http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/"; 

 

4. Pujar el plug-in a l’entorn de producció i activació. 
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4. ANÀLISI DE LES TÈCNIQUES I EINES 

DE POSICIONAMENT 

4.1 Context i situació general 

D’acord a Mill for Business. (2019) (consulta [13] de les referències) existeixen 

aproximadament 1.600.000.000 pàgines web, amb una tendència creixent. D’acord 

a ahrefs.com big data, (consulta [14] de les referències) cada dia es descobreixen de 

mitjana 1,8 milions de pàgines en tots els idiomes.   

 

Taula 4.1 – Taula del informe realitzat per We Are Social i Hootsuite que mostra el ranking de 
consultes realitzades a Google (consulta [15] de les referències, pàgina 45 de l’informe) 

Per una altra banda, com es pot apreciar en la taula 4.1, les cerques més realitzades 

són dominades per xarxes socials com Facebook i Youtube o per serveis de notícies, 

el temps atmosfèric o el correu electrònic. És bastant obvi que és complicat 

posicionar-se en aquest ranking en el moment de realitzar una estratègia de 

posicionament. Amb la situació actual de competència creixent en relació a websites 

més visitades, les tècniques de posicionament web han tendit cap a la segmentació, 

tractant de posicionar-se en vetes  del mercat per tal de poder augmentar les visites 

d’una determinada web.   

Segons l’estudi d’ahrefs (consulta [17] de les referències) realitzat a 920 milions de 

pàgines web  que es pot apreciar a la figura 4.2, el 90 % de les webs no obtenen 

visites orgàniques i només el 0,30% aconsegueixen més de 1000 visites. Les 
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principals raons que exposa ahrefs per les quals es dóna aquesta situació són per la 

inexistència de backlinks2 (el 55,24 % de les pàgines no disposen de backlinks i el 

29,79 % disposen d’1 a 3) i la falta d’enfocament de les pàgines webs cap a un tema 

que tingui suficient potencial per obtenir tràfic.  

 

Figura 4.2 – Gràfica que mostra la distribució orgànica del tràfic de les pàgines web a 31 de març 

del 2018 (consulta [17] de les referències) 

L’objectiu del posicionament web és tractar d’identificar les tendències de cerca dels 

usuaris relacionats amb el tema del web. Les tendències de cerca són representades 

mitjançant les paraules clau o keywords que s’inclouen en el contingut del lloc web 

per tal de poder ser indexat a Google (amb el propòsit d’aparèixer en la primera 

pàgina del SERP3, ja que la probabilitat de captar l’atenció d’un usuari es redueix 

exponencialment conforme la web es trobi més enllà de la primera pàgina). Per 

assolir l'objectiu mencionat s’utilitzen diferents tècniques de posicionament web, la 

tècnica per excel·lència que s’utilitza per obtenir millor posicionament orgànic 

sense una inversió econòmica (però si en termes de temps) és el SEO. 

                                                           
2 Els backlinks son els enllaços externs que redireccionen d’una pàgina web a una altra. Google valora 
molt positivament l’existència de backlinks en el moment de posicionar una determinada web. (consulta 
[16] de les referències) 
3 Search Engine Result Page o pàgina de resultats de cerca de Google, per exemple. (consulta [18] de les 
referències) 
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4.2 Tipologies de SEO  

D’acord amb Mahima Sood. (2019) (cita [23] de les referències) existeixen tres 

tipologies SEO segons els resultats i el propòsit de la implementació: 

- White Hat SEO: Tipologia que s’ha recomanat en el projecte. Consisteix en el 

conjunt de millores SEO que segueixen les millors pràctiques per millorar el 

posicionament web amb la legitimació de Google. Aquest tipus de SEO se 

centra a realitzar millores segons la tipologia presentada al marc teòric  (On-

site SEO, Local Seo, Mobile SEO...) sense ànim d’aprofitar les debilitats de 

l’algoritme de Google. Els resultats amb aquesta tipologia són lents però a la 

vegada més sostenibles a llarg termini. 

- Black Hat SEO: Són totes les acciones SEO que tracten d’aprofitar les 

debilitats de l’algoritme de Google per incrementar el posicionament d’una 

determinada pàgina web. Inclou pràctiques com spam links, paraules 

clau/links ocults. Els resultats que s’obtenen amb aquesta tipologia són 

ràpids per a la vegada no sostenibles a mitja/llarg termini, ja que Google 

elimina la indexació d’aquests llocs web quan identifica pràctiques d’aquest 

tipus. 

- Gray Hat SEO: és la combinació d’accions Black Hat SEO i White Hat SEO. 

Aquesta tipologia SEO s’ha portat a la pràctica com a resposta a pressions de 

clients per rebre un retorn de la inversió (ROI) en un termini menor. 

4.3 Procés d’implementació de SEO 

En primer lloc s’ha de realitzar una auditoria SEO sobre la pàgina web que es pretén 

posicionar.  

Eines útils per realitzar auditories SEO: 

▪ es.semrush.com (Informe sobre el SEO d’una pàgina web) 

▪ seoquake.com (Analitza la densitat de paraules clau d’un lloc web) 

▪ Google Trends (trends.google.es/trends) 

Errors a evitar en una auditoria SEO: 

- Enllaços interns trencats, codi html extens en algunes pàgines, imatges 

sense atributs alt, pàgines no trobades, contingut duplicat, etiquetes de 
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títol duplicades, pàgines web duplicades, pàgines sense comprimir, 

pàgines sense capçaleres h1, pàgines sense meta descripcions, pàgines 

sense hreflang (etiqueta que identifica l’idioma de la pàgina web), pàgines 

amb poques paraules, elements amb títols curts i pàgines amb problemes 

amb la URL.   

En segon lloc s’ha d’assegurar l’accessibilitat dels buscadors (en aquest cas Google) 

a la pàgina web per tal de poder ser indexada. A l’hora de realitzar l’auditoria s’obté 

informació valuosa sobre l’actual posició del lloc web i mesures tècniques 

necessàries per indexar la web correctament (Per exemple l’arxiu robots.txt, 

sitemap.XML i altres que es tracten més a fons en l’auditoria SEO). 

En tercer lloc, s’ha de decidir que pàgines s’indexaran del lloc web, ja que hi ha 

pàgines com la de contactes que afecten negativament als resultats de SEO obtinguts 

a llarg termini.  

En quart lloc, s’ha de procedir a implementar les estratègies/millores identificades 

a l’auditoria SEO. És una de les etapes més llargues i requereix d’una estratègia 

constant en generació de contingut i paraules claus. 

Per últim, s’ha de realitzar un manteniment dels resultats obtinguts per tal de no 

perdre el posicionament assolit amb les mesures esmentades anteriorment.  

4.4 Anàlisi específic  

4.4.1 Requeriments del propietari 
Els propietaris del lloc web presenten un conjunt de requeriments que ha d’assolir 

el posicionament web. En un principi s’ha requerit posicionar el lloc web per a tot el 

món, sense especial èmfasi en cap lloc concret, per tant el SEO Local no serà la 

estratègia principal de la implementació. Actualment el lloc no rep moltes visites y 

per tant es demana una solució per tal d’augmentar el tràfic del lloc web. 

4.4.2 Auditoria SEO 
Es parteix d'una pàgina web amb domini .cat i amb contingut amb anglès. Aquesta 

pàgina disposa d'un apartat d'informació sobre publicacions del grup, en les quals 

es presenta la referència de les diferents publicacions, però sense contingut sobre 

les publicacions. 
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D'altra banda, tal com es pot veure al capítol resultats on s'adjunten captures de les 

cerques, quan es realitza una cerca amb les paraules clau "asac research" trobem la 

pàgina web antiga posicionada en el segon lloc de la primera pàgina del SERP i la 

nova versió a la tercera pàgina del SERP. (Tal com es pot apreciar en la captura dels 

resultats). 

Mentre que si cerquem la mateixa cerca que abans però afegint el nom d'un dels 

integrants de l'equip de recerca (per exemple, Carles pedret) trobem la pàgina de 

l'equip a la quarta posició (s'adjunta en el capítol de resultats). Per últim, si es 

realitza una cerca amb un títol d'un determinat article que trobem a l'apartat de 

publicacions trobem la pàgina desitjada a la sisena posició del SERP (s'adjunten en 

el capítol de resultats). Si a la cerca anterior l'afegim asac al principi de la cerca 

obtenim la pàgina de publicació a la primera pàgina del SERP en segona posició. 

Aquests resultats mostren la necessitat d'afegir contingut a la pàgina web amb un 

èmfasi especial amb les paraules claus que s'identifiquin amb les possibles cerques 

que realitzin els usuaris. Per tant, és necessari l'aplicació del SEO basat en contingut. 

Tal com s'ha mencionat anteriorment, les pàgines web que no apareixen en la 

primera pàgina del SERP són quasi inaccessibles per part de l'usuari mitjà 

d'internet, i per tant l'objectiu és aconseguir assolir la primera pàgina de la cerca a 

Google. 

Per una altra banda, s'ha analitzat la seguretat de la pàgina web, i s'ha identificat que 

el web no disposa d'un certificat SSL de seguretat (consulta [19] de les referències) (i 

per tant el domini comença amb un http en comptes d'un https). Aquest fet s'ha de 

tenir molt en compte, ja que Google valora positivament els llocs web que disposen 

d'un certificat de seguretat en vers dels quals no en disposen. (Es pot veure com 

Google mostra el lloc com no segur en la imatge dels annexos). 

Un altre tema a analitzar és la quantitat i la qualitat actual de contingut que hi ha a 

la pàgina web. Actualment (17 de febrer de 2019), l'apartat de publicacions consta 

dels títols de les publicacions del grup de recerca, però no es disposa dels articles. 

Per tant, els títols no constitueixen un atractiu suficient per poder aconseguir la 

millora de posicionament i és necessari adjuntar els articles al lloc web. A més, tal 

com es pot apreciar en les captures adjuntades als annexos, la pàgina de contactes 
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del lloc web es troba indexada a Google. Aquest fet és negatiu, ja que Google valora 

negativament indexació d'aquest tipus (Contactes, dades personals, etc...). 

Un tema que s’ha d’analitzar abans d’implementar les tècniques de posicionament 

esmentades és la influència o impacte de l’aplicació dinàmica sobre el 

posicionament de la pàgina web. Amb el plantejament de la realització d’una 

aplicació dinàmica que gestioni les publicacions del grup de recerca, planteja una 

sèrie d’afectacions a l’hora d’implementar el posicionament web, ja que el contingut 

del lloc web es presentarà segons els requeriments de l’usuari, i per tant el contingut 

serà variable, el que genera una dificultat extra a la tècnica de posicionament 

presentada.  

Per tal de minimitzar l’afectació s’ha decidit implementar l’aplicació dinàmica amb 

una referència de l’article en comptes d’adjuntar l’article en sí a la pàgina web. 

D’aquesta manera el contingut es manté mostrat en una taula en la qual l’usuari 

cerca l’article/publicació desitjat per nom/títol/any... 

Respecte a aspectes més tècnics a analitzar en l'auditoria SEO, s'ha utilitzat les 

següents eines de suport que són considerades les líders en l'àmbit. S'ha decidit 

utilitzar diferents eines per poder tenir resultats de diferents fonts. 

Les eines que s’han utilitzat per realitzar les auditories SEO del lloc web són: 

- MySiteAuditor: Eina per realitzar informes d'auditories SEO, és de 

pagament però permet una prova de 2 setmanes. 

- SemRush: Eina molt potent per realitzar auditories SEO, és de pagament 

però disposa d’una versió gratuïta. Al capítol de resultats s’ha adjuntat un 

informe inicial i un final amb algunes recomanacions implementades. 

- Consola de Google: disposa d’una opció per realitzar una auditoria del lloc 

web. Al capítol de proves i tests s’utilitza aquesta eina per analitzar el 

resultat. 

L'informe de l'eina MySiteAuditor s'ha adjuntat als annexos. Tracta temes 

especificats anteriorment i altres més tècnics com la velocitat de càrrega de la web, 

existència del robots.txt, distribució de les etiquetes h1,h2,h3... 
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4.4.3. Millores SEO 
Després de realitzar l’auditoria SEO, s’han identificat una sèrie de mesures 

(catalogades segons la prioritat d’implementació) tal i com es pot apreciar en la 

taula 4.3: 

Id 
Mesura 

Mesura Prioritat 

#01 Executar una estratègia de backlinks Mitjana 
#02 Incrementar la mida de la “title tag” Mitjana 
#03 Incloure una meta descripció Important 
#04 Incrementar la densitat de les paraules claus amb la 

temàtica del lloc web 
Molt 
important 

#05 Afegir atributs ALT a totes les imatges Mitjana 
#06 Implementar un arxiu XML sitemap Important 
#07 Incorporar securització al link (HTTPS) Molt 

Important 
#08 Connectar amb xarxes socials per augmentar el tràfic Mitjana 
#09 Implementar un eina per monitoritzar el tràfic del web Mitjana 
#10 Optimitzar les imatges per reduir la mida Mitjana 
#11 Incloure els articles al lloc web per augmentar el 

contingut 
Molt 
important 

#12 Incloure un favicon Baixa 
#13 Canviar el domini a .com Mitjana 
#14 Implementar una eina complementaria de SEO (Yoast 

SEO) 
Important 

#15 Treure de la indexació pàgines de contacte, equips, etc.. Important 

#16 Eliminar de la indexació l’antic lloc web Important 

Taula 4.3 – Taula que mostra les mesures a realitzar per millorar el posicionament mitjançant SEO 

catalogades per prioritat 

 

Les millores exposades anteriorment segueixen les millors pràctiques exposades 

per Google (White Hat SEO), per tant disposen d’un temps d’implementació major 

però els resultats que s’obtenen són sostenibles a llarg termini. Al següent capítol 

s’exposen exemples de millores amb un horitzó temporal menor implementades al 

projecte. 
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4.4.4 Exemple de millores implementades 
#02 Incrementar la mida de la “title tag” Mitjana 

Figura 4.4 – Vista del lloc web al SERP 

Visualment és important atraure l’atenció dels usuaris amb un títol destacable. Es 

pot comprovar a la part de resultats la vista de la title tag que tenia el lloc web per 

defecte (només asac). 

 

#03 Incloure una meta descripció Important 

 

 

 

Figura 4.5 – Canvi de la meta descripció al plug-in Yoast SEO 

A més del title tag, s’ha implementat una meta descripció. Google de forma 

predeterminada implementa una meta descripció segons l’anàlisi que realitza 

l’algoritme del cercador.  

 

#07 Incorporar securització al link (HTTPS) Molt 

Important 
 

Amb la renovació del domini .cat amb el proveïdor del hosting, s’ha adquirit un 

certificat SSL per al lloc. Un certificat de seguretat implica que les dades que és 

transmeten al servidor van xifrades.  Aquesta es una de les millores més importants 

realitzades, ja que Google valora molt positivament les pàgines web que 

implementen un certificat de seguretat, prioritzant la seguretat en el moment de la 

consulta de contingut. Les dades del certificat són les següents (s’han obtingut 

mitjançant un comprovador de SSL online anomenat ssl4less). 
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Figura 4.6 – Informació certificat SSL del lloc web 

#09 Implementar un eina per monitoritzar el tràfic del 
web 

Mitjana 

 

 

Figura 4.7– Visualització de l’eina de monitorització del tràfic a l’entorn d’administració 

La implementació d’aquesta millora permet analitzar el tràfic del lloc web més 

fàcilment i saber exactament l’augment o la disminució d’usuaris, sessions i visites 

que rep la web analitzada. 
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#11 Incloure els articles al lloc web per augmentar el 
contingut 

Molt 
important 

 

Amb la implementació de l’aplicació dinàmica s’ha aconseguit a la vegada una de les 

millores més importants que s’ha plantejat: l’augment de contingut del lloc web. En 

el moment de l’anàlisi la pàgina d’articles només contenia les cites dels articles de 

les respectives revistes. La implementació del custom plug-in ha permés incloure 

una gran quantitat de contingut al lloc web que permet oferir a l’usuari un propòsit 

per visitar la web. 

 

#14 Implementar una eina complementaria de SEO 
(Yoast SEO) 

Important 

 

 

 

Figura 4.8– Visualització de l’eina Yoast SEO a l’entorn d’administració 

 

Gràcies a la implementació d’una eina complementaria de suport al SEO (plug-in) ha 

permès la realització de millores sense la necessitat de realitzar-ho a baixa nivell 

(mitjançant codi).  
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#16 Eliminar de la indexació l’antic lloc web Important 

 

 

Figura 4.9 – Visualització del correu electrònic amb la resposta a la petició d’eliminació de l’antic 
lloc web 

L’antic lloc web aprofita els backlinks de l’UAB per posicionar-se en primer lloc del 

SERP. Per tal d’evitar aquesta competència, s’ha decidit eliminar l’antic lloc web. 

Això generarà un error 404 a l’intentar accedir al lloc web i Google eliminarà de la 

indexació la pàgina transcorregut un temps determinat (Google realitza un revisió 

periòdica per tal d’evitar mostrar pàgines que no redirigeixen a un lloc determinat). 

Amb aquesta millora es preveu obtenir la primera posició del SERP. 
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5. PROVES I TESTS 

5.1 Compliment requisits aplicació dinàmica 
 

ID Test TestApp_01 Descripció Test 

Case 

Es comprova el compliment dels requisits 

REQ_App_01, REQ_App_02 i REQ_App_03 

 

Comentaris Test Es realitzen els tests dels requisits segons els KPI establerts. 
       

Nom de 

l’autor del 

Test  

Ismael Data del Test 26-Maig-2019 Test Case 

(Pass/Fail/Not 

Executed) 

Pass amb 

un error 

 

Escenari Test  

KPI_App_01 

Temps mitjà en que un usuari obté l’article requerit  

 

 

  

          
Steps # Detalls Resultat esperat Resultats 

actuals 
 

Test 

1 Accedir al lloc 
web 

S’obre la pantalla principal del lloc 
web 

Com s’esperava Pass 

2 En el menú 
principal fer 
click a 
journals 

Connexió amb la BBDD, mostra la 
taula amb les publicacions 

Com s’esperava Pass 

3 Fer click al 
títol de 
l’article 

S’obre la pàgina de detalls amb les 
dades de la BBDD i s’oculta tota la 
resta d’elements 

Com s’esperava Pass 

4 Fer click 
sobre l’enllaç 
al PDF 

 S’obre el PDF (en cas que s’hagi 
pujat a la BBDD) 

Temps 
destinat: 17 
segons 

Pass 

 

S # Dades del test 

KPI_App_01 Títol = Quantized Adaptive Decentralized Control for a Class of 

Interconnected Nonlinear Systems with Hysteretic Actuators Faults 

KPI_App_02 Vlad C., M. Barbu, R. Vilanova. Intelligent Control of a Distributed Energy 

Generation System Based on Renewable Sources 2016 8.8 748 

KPI_App_05  Cerca: Khan, On singular, Quantized, 444, 2017 
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Escenari 
Test 
KPI_App_02 

Temps mitjà que triga un administrador a incloure un nou article, 
actualitzar la informació o eliminar una determinada publicació 

   

          
Steps # Detall dels steps Resultat esperat Resultats actuals Test 

1 Accedir al lloc web S’obre la pantalla principal 

del lloc web 

Com s’esperava Pass 

2 Identificar-se amb 

un usuari 

d’administrador 

Accés al panell 

d’administració de WP 

Com s’esperava Pass 

3 Mantenir el cursor 

s’obre el menú del 

plug-in 

Es desplega 3 submenús Com s’esperava Pass 

4 Fer click a “Upload 

article” 

 S’obre el formulari de 

pujada de l’article 

Com s’esperava Pass 

5 Omplir les dades 

del formulari i fer 

click a “Submit” 

Missatge de confirmació 

Success! You entered: Vlad C., 

M. Barbu, R. Vilanova. 

Intelligent Control of a 

Distributed Energy 

Generation System Based on 

Renewable Sources 2016 8.8 

748Do it right!File upload 

successful! ,  

PDF de l’article a l’apartat 

“media” de WP, base de amb 

tots els detalls de l’article I 

front-end actualitzar 

instantàniament.  

Temps destinat: 1 

minut amb 34 

segons. 

Pass 

6 Obrir la BBDD 

PHPmyadmin i 

introduir les 

credencials 

Es mostren totes les 

publicacions introduïdes a 

la base de dades 

Com s’esperava Pass 

7 Actualitzar un 

determinat camp 

d’un registre de la 

base de dades 

El valor s’actualitza als 

detalls de la publicació (al 

front-end) 

Si es disposava 

d’una pestanya 

amb els detalls de 

la publicació 

actualitzada, no 

s’actualitza el 

camp fins que no 

es torna a la 

pàgina principal. 

Pass 

8 Eliminar un 

registre de la base 

de dades 

La publicació no ha 

d’aparèixer al front-end de 

l’aplicació 

Com s’esperava Pass 
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Escenari Test 
KPI_App_03 

Homogeneïtzació de l’aplicació dinàmica amb el lloc web 

 

Aquest escenari s’ha tractat amb el client, i la resposta ha estat positiva, l’aplicació 

s’ha adequat a l’estil general del lloc web. Per tant, s’ha complert amb el requisit 

d’homogeneïtzació de l’estil. 

 

Escenari Test 
KPI_App_04 

Compliment amb la normativa ISO de citació de publicacions 

 

Aquest escenari s’ha tractat amb el client, i la resposta ha estat positiva, s’ha 

complert amb la normativa de citació UNE-ISO 690:2013 i s’han inclòs tots els camps 

necessaris per disposar d’aquesta informació si fos requerit. 

 

Escenari 
Test 
KPI_App_03 

Disseny de l’aplicació que s’adapti al de la pàgina web 
   

 
   

 
         

Steps # Detall dels steps Resultat esperat Resultats actuals Test 

1 Accedir al lloc web S’obre la pantalla 

principal del lloc web 

Com s’esperava Pass 

2 En menú principal 

fer click a journals 

Connexió amb la 

BBDD, mostra la taula 

amb les publicacions 

Com s’esperava Pass 

3 Ampliar i reduir la 

pàgina principal 

de publicacions 

El contingut s’adapta 

perfectament. 

Com s’esperava Pass 

4 Ampliar i reduir la 

pàgina de detalls 

d’una publicació 

El contingut s’adapta 

perfectament. 

Com s’esperava Pass 

5 Utilitzar l’aplicació 

dinàmica des d’un 

mòbil 

El contingut s’adapta 

correctament. 

Com s’esperava  Pass 
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Escenari 
Test 
KPI_App_05 

Integritat i disponibilitat del cercador 
 

   

 
       

Steps # Detall dels steps Resultat esperat Resultats 
actuals 

Test 

1 Accedir al lloc web S’obre la pantalla principal del 

lloc web 

Com s’esperava Pass 

2 En menú principal 

fer click a journals 

Connexió amb la BBDD, mostra 

la taula amb les publicacions 

Com s’esperava Pass 

3 Fer click en el 

buscador i 

introduir “Khan” 

Es mostren totes les 

publicacions que continguin 

“Khan”, els resultats són 

articles que continguin “Khan” 

com a autors 

Com s’esperava Pass 

4 Fer click en el 

buscador i 

introduir “On 

singular” 

Es mostren totes les 

publicacions que continguin 

“On singular”, els resultats són 

els títols d’articles que 

contenen “On singular” 

Com s’esperava Pass 

5 Fer click en el 

buscador i 

introduir 

“Quantized” 

Es mostren totes les 

publicacions que continguin 

“Quantized”, els resultats són 

els títols d’articles que 

contenen “Quantized” 

Com s’esperava Pass 

6 Fer click en el 

buscador i 

introduir “444” 

No ha de retornar cap 

publicació 

Com s’esperava Pass 

7 Fer click en el 

buscador i 

introduir “2017” 

Ha de retornar totes les 

publicacions amd data de 2017 

Com s’esperava Pass 

8 

 

Fer click en el 

desplegable 

inferior de la dreta 

i fer click a 5 

registres per 

pàgina 

Es mostren més pàgines a sota 

de la taula i s’incrementen el 

nombre de pàgines (amb un 

mínim de 6 registres o 

publicacions. El text del 

desplegable s’actualitza 

correctament. 

Com s’esperava Pass 

 

 

 

 

 

 

9 Fer click a un títol 

d’una publicació 

(detalls) i retornar 

a la pàgina 

principal 

La pàgina de detalls es mostra 

correctament i al retornar es 

mostra la taula tal com estava 

abans de fer click sobre el títol 

d’una publicació 

 

Com s’esperava Pass 
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Escenari 
Test 
KPI_App_05 

Integritat i disponibilitat de la paginació 
   

 
   

 
         

Steps # Detall dels 
steps 

Resultat esperat Resultats actuals Test 

1 Accedir al lloc 

web 

S’obre la pantalla principal 

del lloc web 

Com s’esperava Pass 

2 En menú 

principal fer 

click a journals 

Connexió amb la BBDD, 

mostra la taula amb les 

publicacions 

Com s’esperava Pass 

3 Fer click en el 

desplegable 

inferior de la 

dreta i fer click 

a 5 registres 

per pàgina 

Es mostren més pàgines a 

sota de la taula i 

s’incrementen el nombre de 

pàgines (amb un mínim de 6 

registres o publicacions. El 

text del desplegable 

s’actualitza correctament. 

Com s’esperava Pass 

4 Canviar el 

nombre de 

registres de 5 a 

20 

Es mostren els últims 20 

registres introduïts a la 

base de dades i s’actualitza 

la paginació. (A més del text 

del desplegable) 

Com s’esperava Pass 

5 Canviar el 

nombre de 

registres de 20 

a All 

Es mostren tots els registres 

existents a la base de dades, 

s’actualitza la paginació a 1 i 

el text del desplegable. 

Com s’esperava Pass 

6 Canviar el 

nombre de 

registres de 20 

a 100 amb 

només 26 

registres a la 

BBDD 

Es mostren únicament els 

26 registres i el text del 

desplegable no s’actualitza. 

Com s’esperava Pass 
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Escenari 
Test 
KPI_App_05 

Integritat i disponibilitat de l’ordenació 
   

 
   

 
         

Steps # Detall dels steps Resultat esperat Resultats 
actuals 

Test 

1 Accedir al lloc web S’obre la pantalla principal del 

lloc web 

Com s’esperava Pass 

2 En menú principal 

fer click a journals 

Connexió amb la BBDD, mostra 

la taula amb les publicacions 

Com s’esperava Pass 

3 Fer click sobre la 

capçalera d’autors 

S’ordena tota la taula segons 

els autors de forma alfabètica 

(d’A a la Z) 

Com s’esperava Pass 

4 Tornar a fer click 

sobre la capçalera 

d’autors 

S’ordena tota la taula segons 

els autors 

 de forma alfabètica (de Z a la 

A) 

Com s’esperava Pass 

5 Fer click sobre la 

capçalera títol 

d’article 

S’ordena tota la taula segons 

els autors de forma alfabètica 

(d’A a la Z) 

Com s’esperava Pass 

6 Tornar a fer click 

sobre la capçalera 

títol d’article 

S’ordena tota la taula segons 

els autors de forma alfabètica 

(de Z a la A) 

Com s’esperava Pass 

7 Fer click sobre la 

capçalera any 

S’ordena tota la taula segons 

els anys de publicació més 

antics. 

Com s’esperava Pass 

8 Tornar a fer click 

sobre la capçalera 

any 

S’ordena tota la taula segons 

els anys de publicació més 

recents. 

Com s’esperava Pass 

9 Tornar a fer click 

en Autors i títol 

d’article 

S’ordena alfabèticament per 

títol d’article i a continuació 

per autor (d’A a la Z) 

Com s’esperava Pass 
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Escenari 
Test 
KPI_App_05 

Integritat i disponibilitat del gràfic de publicacions 
   

  

 
         

Steps # Detall dels steps Resultat esperat Resultats actuals Test 

1 Accedir al lloc web S’obre la pantalla 

principal del lloc web 

Com s’esperava Pass 

2 En menú principal 

fer click a journals 

Connexió amb la BBDD, 

mostra la taula amb les 

publicacions 

Com s’esperava Pass 

3 Fer click sobre el 

botó Articles chart 

Es mostra un gràfic 

amb el recompte de 

publicacions per any 

(amb recompte 

correcte) 

Com s’esperava Pass 

4 Tornar a fer click 

sobre el botó 

Articles Chart 

S’oculta correctament 

el gràfic de 

publicacions 

Com s’esperava Pass 

5 Tornar a fer click a 

Articles Chart i 

mantenir el cursor 

sobre una barra 

del gràfic 

Es mostra un missatge 

emergent en forma de 

bafarada amb l’any, i el 

nombre de 

publicacions.  

Com s’esperava Pass 

6 Fer click sobre 

una barra del 

gràfic 

Depenent de l’any de la 

barra, es filtra la taula 

amb les publicacions de 

l’any seleccionat i el 

cercador s’actualitza 

amb l’any seleccionat 

Com s’esperava Pass 

7 Tornar a fer click 

sobre la barra 

d’un altre any 

S’actualitza la 

visualització del gràfic i 

mostra les publicacions 

de l’any seleccionat 

Com s’esperava Pass 

8 Fer click sobre el 

títol d’una 

publicació i 

retornar a la 

pàgina principal 

de journals 

Es mostra la pàgina de 

detalls correctament i 

la taula principal es 

mostra com estava 

abans del click 

Al fer click sobre una 

publicació que es troba 

en la part inferior d’una 

visualització de la taula 

amb molts registres, la 

taula de detalls queda 

situada a la part 

superior de la pantalla 

Fail 
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5.2 Complment requisits posicionament SEO 

ID Test TestApp_01 Descripció Test 

Case 

Es comprova el compliment dels requisits 

REQ_Pos_06, REQ_Pos_07, REQ_Pos_08 del 

posicionament SEO. 

 

Comentaris Test Es realitzen els tests dels requisits segons els KPI establerts. 

       

Nom de l’autor del 

Test  

Ismael Data del 

Test 

26-Maig-2019 Test Case  Pass amb un 

error 

 

 

 

 

 

 

Escenari Test 

KPI_App_08 

Increment de la visibilitat del lloc web com a opinió dels clients 

 

Aquest escenari s’ha tractat amb el client, i la resposta ha estat positiva, les mesures 

han sigut valorades positivament, tot i que hi ha la necessitat de mantenir les 

mesures implementades a llarg termini per tal de mantenir els resultats obtinguts i 

millorar progressivament la quantitat d’usuaris del lloc web. 

 

S # Prerequisits:   

1 Accedir al navegador 
 

2 Accés al panell d’administració WP 
 

3 Accés a la base de dades de publicacions 
 

S # Dades del test 

KPI_Pos_06 Keywords:  

- Asac research, asac journals, asac publications, asac carles pedret 

Long tail: 

- Control strategies for nitrous oxide emissions reduction on wastewater 

treatment plants operation 
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Escenari Test 

KPI_App_07 

Nombre d’errors obtinguts amb una auditoria SEO 

Aquest escenari s’ha analitzat amb diferents auditors SEO. Aquesta vegada s’ha 

auditat amb diferents opcions, com la genèrica de Google : Auditor consola Google 

 

• URL: http://asac-uab.cat/ 

• Fetch time: May 26, 2019, 9:57 PM GMT+2 

• Device: No emulation 

Resultats molt positius en l’àmbit  del SEO però regulars quant a rendiment, 

accessibilitat i millors pràctiques. Al capítol de resultats s’adjunta la millora del SEO 

amb un informe realitzat el 24 de febrer del 2019 i un altre al 29 de maig del 2019 

(a més dels annexos). 

 

Escenari 

Test  

KPI_Pos_06 

Posició en el SERP d’una cerca relacionada amb el lloc web, amb una 

keyword o longtail 

   

          
Steps # Detall dels 

steps 

Resultat esperat Resultats actuals Test 

1 Accedir al 

navegador 

S’obre la pantalla de 

Google 

Com s’esperava Pass 

2 Introduir al 

cercador “Asac 

research” 

Entre la primera i 

segona pàgina del 

SERP 

En 5à posició de la 

primera pàgina del 

SERP. 

Pass 

3 Introduir al 

cercador “Asac 

journals” 

Entre la primera i 

segona pàgina del 

SERP 

En 1à posició de la 

primera pàgina del 

SERP. 

Pass 

4 Introduir al 

cercador “Asac 

publications” 

Entre la primera i 

segona pàgina del 

SERP 

En 1à posició de la 

primera pàgina del 

SERP. 

Pass 

5 Introduir al 

cercador “Asac 

Carles Pedret” 

Entre la primera i 

segona pàgina del 

SERP 

En 1à posició de la 

primera pàgina del 

SERP. 

Pass 
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6.RESULTATS 

6.1 Aplicació dinàmica 

6.1.1 Abans d’implementar l’aplicació dinàmica 

 

Figura 6.1: Imatge situació anterior a l’aplicació dinàmica 
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6.1.2 Desprès d’implementar l’aplicació dinàmica 
L’estructura de l’aplicació resultant a nivell d’interfícies és la següent: 

a. Un back-end que consta de la interfície d’administració del plug-in que disposa 

d’un menú amb 3 subcategories i la base de dades: 

 

Figura 6.2: Panell d’administració del custom plug-in 

vii. Pàgina de presentació del plug-in, on es detallen les instruccions per 

poder utilitzar l’aplicació. 

Figura 6.3: Pàgina de presentació del plug-in 
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viii. Submenú amb un formulari on es poden pujar els articles. 

Figura 6.4: Formulari del plug-in 

ix. Pàgina d’informació del plug-in. 

 

Figura 6.5: Pàgina d’informació del plug-in 
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 Figura 6.6: Base de dades MySQL gestionada per PHPMyAdmin 

b. Un front-end on es presenten les publicacions que hi ha a la base de dades. 

L’estructura de la presentació a la interfície és la següent: 

x. Taula principal que mostra tots els articles per autors, títol d’article i any 

de publicació. La taula mostra per defecte els últims 10 articles 

introduïts a la base de dades però es pot controlar el nombre d’articles a 

mostrar amb un desplegable que es troba a la part inferior de la taula. 

Segons la quantitat d’informació que hi hagi a la base de dades es genera 

una paginació al final de la taula de forma dinàmica. 

xi. Botó a l’extrem esquerra superior que controla la visualització d’un 

gràfic que es mostra a continuació de la taula que mostra les 

publicacions realitzades per any (obté la informació de la taula de forma 

dinàmica) 

xii. Cercador dels articles tant per autors, títol d’article i any.  

xiii. Al fer click a un article de la taula es mostra els detalls del mateix, per 

tant retorna tota la informació que hi ha a la base de dades, inclòs l’article 

en PDF. 

Tots els elements mencionats anteriorment són responsive, és a dir, s’adapten a la 

mida de la pantalla on s’estigui consultant. Això permet la utilització de l’aplicació 

en diferents plataformes (ordinador, tablet i mòbil).  
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A continuació s’adjunten imatges del resultat de l’aplicació dinàmica, en diferents 

plataformes (ordinador, mòbil i Tablet). 

Figura 3.5: Visualització aplicació dinàmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7: Visualització detalls d’un determinat article 
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Figura 6.8: Visualització aplicació dinàmica a diferents plataformes 
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6.2 Posicionament SEO 

6.2.1 Abans de les recomanacions SEO 

 

Figura 6.9- (Cerca amb les paraules claus “asac research” a 17 de febrer de 2019) 
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Figura 6.10- (Cerca amb les paraules claus “asac research Carles pedret” a 17 de febrer de 2019) 
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Figura 6.11- (Cerca amb les paraules claus “Control strategies for nitrous oxide emissions reduction 

on wastewater treatment plants operation.” a 17 de febrer de 2019) 
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6.2.2 Després de les recomanacions SEO 

Figura 6.12- (Cerca amb les paraules claus “asac research” a 29 de maig de 2019) 
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Figura 6.13- (Cerca amb les paraules claus “asac journals” a 29 de maig de 2019) 
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Figura 6.14 - (Cerca amb les paraules claus “Control strategies for nitrous oxide emissions reduction 

on wastewater treatment plants operation.” a 29 de maig de 2019) 
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Figura 6.15- Resultats auditoria realitzada mitjançant SEMRush al 24 de febrer de 2019 amb el 

domini http://asac-uab.cat 

 

errors 

errors 

7 NESHAMINY INTERPLEX, SUITE 301, TREVOSE, PA 19053 

WWW.SEMRUSH.COM 

 
 

Auditoría del sitio: Visión general 
 

 

Subdomain: asac-uab.cat 

User Agent: SEMrushBot-Desktop 

Last Update: February 24, 2019 

Crawled Pages: 50 

 
 
 

 
Total Score Crawled Pages 

 

 

50 
 

 Healthy (11)    Broken (1)      Have issues (37)      Redirected (1)      Blocked (0) 

 
 
 
 
 

Errors Warnings Notices 

49 247 38 
 

80 400 40 

 

 
 

0 

24 Feb 

 
0 

24 Feb 

 
0 

24 Feb 

 

 

Top Issues 

1 issue with mixed content 

 
 
0% of total issues 

 

 
 

1 page returned a 4XX status code 0% of total issues 
 

No redirect or canonical to HTTPS homepage from HTTP version 0% of total issues 
 
 
 
 

Generated on February 24, 2019 The report data is taken from SEMrush.com 2 

errors 

 
73% 
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Figura 6.16- Resultats auditoria realitzada mitjançant SEMRush al 29 de maig de 2019 amb el 

domini https://asac-uab.cat  

-1 

advertencias 

advertencias 

7 NESHAMINY INTERPLEX, SUITE 301, TREVOSE, PA 19053 

WWW.SEMRUSH.COM 

 
 

Auditoría del sitio: Visión general 
 

 

Subdominio: asac-uab.cat 

Agente de usuario: SEMrushBot-Desktop 

Última actualización: 29 Mayo 2019 

Páginas rastreadas: 5 

 
 
 

 
Puntuación Total Páginas Rastreadas 

5 
 

 Correctas (1)    Rotas (0)    Con problemas (3)    Redirigidas (1)    Bloqueadas (0) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Errores Advertencias Avisos 

1 7 4 
 

80 800 40 

 
 

 

0 

1 Mar 1 May 

0 

1 Mar 1 May 

0 

1 Mar 1 May 

 

 

Principales Problemas 

Ningún redireccionamiento ni canónica a la página de inicio HTTPS de8s%dedleatvoedrosssiólnosHeTrTrPoreseryroareds vertencias 
 

1 página tiene una baja relación texto-HTML 8% de todos los errores y advertencias 
 

1 página tiene un problema de bajo número de palabras 8% de todos los errores y advertencias 

 
 

 

Generado el 29 de mayo de 2019 Los datos del informe se obtuvieron de SEMrush.com 2 

 
90% 

+2 
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7. CONCLUSIONS 

7.1 Anàlisi temporal 

Figura 7.1: Distribució temporal de les diferents fases del projecte amb les desviacions 

El projecte s'ha realitzat amb èxit, no obstant hi ha hagut desviacions temporals 

respecte a la planificació inicial. L'augment del temps destinat a l'aplicació dinàmica 

ha comportat que el termini previst per les recomanacions del posicionament SEO, 

fase que es va planificar realitzar paral·lelament amb el desenvolupament del 

custom plug-in, s’estengués i a la vegada les proves i tests s'ajornaran fins a la 

finalització de les dues fases mencionades. Malgrat aquest retard, les tasques s'han 

realitzat correctament. A la fase de planificació ja es va preveure un temps de 

contingència de dues/tres setmanes i s'han hagut d'utilitzar. Les raons de l’extensió 

temporal del plug-in són: 

- Complicacions amb la realització de l'aplicació dinàmica: La comptabilització 

del treball autònom amb el projecte ha implicat una major dedicació a les fases 

centrals del projecte. La fase pràctica s'ha complicat per la necessitat de realitzar la 

fase de posicionament satisfactòriament. Tor i això, el temps incrementat al projecte 

han sigut dues setmanes. 

- Dependència de dades del client: Sobretot per la part de posicionament SEO, 

es requeria la implementació de les millores recomanades al client per tal 
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d'analitzar els resultats. Aquesta tasca també ha augmentat l'horitzó temporal del 

treball.    

7.2 Assoliment objectius 

A la planificació del treball es van establir dos objectius generals del projecte, 

l'assoliment ha estar el següent: 

- OBJ 1: S'ha realitzat satisfactòriament l'aplicació dinàmica, compleix amb els 

requisits del client, permet filtrar les publicacions per autor, títol d'article i 

any, A més permet gestionar els articles en una base de dades on es permet 

realitzar les accions CRUD. L’aplicació ha assolit un gran nivell als tests, per 

tant el grau d'assoliment d’aquest objectiu ha sigut del 100%.  

- OBJ 2: S'ha realitzat uns anàlisi de les tècniques i eines de posicionament que 

ha permès decidir aplicar les tècniques de posicionament SEO. A continuació 

s'ha realitzat una auditoria SEO del lloc web i finalment s'han proposat unes 

millores catalogades per importància d'implementació. La implementació 

progressiva de les millores (no totes) ha generat un augmentat de la 

visibilitat del lloc web, aconseguint la primera posició de la pàgina del SERP 

a les proves/tests de les recomanacions. Tot i això, es preferia poder 

implementar totes les millores proposades i analitzar els resultats (la 

majoria a llarg términi). L'assoliment d’aquest objecriu ha sigut del 90%. 

7.3 Treball futur 

El projecte realitzat disposa de vàries possibilitats quant a pròxims projectes, tant 

d'extensió de l'actual com derivats de la seva implementació: 

Extensió del projecte actual: 

- Aplicació mòbil de gestió de les publicacions: Un projecte fàcilment 

realitzable és la implementació d'una app que permeti als administradors del 

lloc pujar articles al lloc web, realitzar accions CRUD contra la base de dades 

o modificar qualsevol paràmetre d'estil del front-end sense necessitat 

d'accedir a un navegador. Aquest projecte no augmentaria considerablement 

la dificultat d'implementació, ja que es podria aprofitar el codi realitzat a 
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l'aplicació dinàmica, la qual s’ha programat de tal forma que sigui ampliable 

fàcilment  

- Monetitzar el lloc web: Una vegada implementades totes les millores SEO i 

obtingut un nombre considerable de nous usuaris, es proposa la 

implementació d'una publicitat discreta, per tal d’obtenir ingressos i poder 

sufragar costos com el del hosting (cost anual) o la inversió total realitzada 

pel lloc web. 

Projectes derivats de la implementació: 

- Internacionalització del plug-in: una altra opció viable seria adaptar el plug-

in per a qualsevol usuari i publicar l'aplicació al repositori d'extensions de 

WordPress. En cas d'obtenir un grau d’acceptació elevat per part dels 

usuaris, es podria implementar una versió de pagament amb funcionalitats 

addicionals.  

- Creació entorn SEO: una altra opció interessant seria la creació d'una 

aplicació que integri tot el flux de posicionament d'un lloc web guiant a un 

usuari mitjà que vulgui millorar el posicionament a un nivell mitjà (una 

millora avançada requereix en la majoria dels casos un especialista en SEO). 

7.4 Valoració personal 

L’elecció de la temàtica del treball exposat tenia com a objectiu desenvolupar 

habilitats de programació a un nivell alt/avançat i obtenir uns coneixements 

considerables en el posicionament SEO. Després de la realització del treball, es 

considera que s’ha adquirit notablement els objectius personals establerts 

inicialment. A més, la realització d’un projecte des de l’inici amb totes les etapes que 

implica un treball pràctic (planificació, anàlisi, implementació i proves/tests) ha 

sigut una experiència molt útil. Amb aquest treball s’han utilitzat la major part dels 

coneixements adquirits al grau d’Empresa i Tecnologia, com per exemple la gestió i 

planificació de projectes, programació, gestió de base de dades i màrqueting. Es 

considera que amb aquest treball s’ha desenvolupat la part tècnica del grau, ja que 

s’ha  programat una aplicació en 4 llenguatges diferents i s’ha combinat amb els 

coneixements funcionals que s’han adquirit al llarg del grau amb un resultat que 

satisfà una necessitat i que permet a l’estudiant obtenir un perfil híbrid. 
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Llibreries/APIs implantades en l’aplicació dinàmica: 

JQuery (implementada a tota l’aplicació dinámica) 

John Resig. (2006). table-paginator. Retrieved from https://jquery.com/ 

Version: 3.4.1 

Abstract: jQuery is a fast, small, and feature-rich JavaScript library. It makes 

things like HTML document traversal and manipulation, event handling, 

animation, and Ajax much simpler with an easy-to-use API that works across 

a multitude of browsers. With a combination of versatility and extensibility, 

jQuery has changed the way that millions of people write JavaScript. 

License:  MIT License 

Google Charts API (implementat en googlecharts.js): 

Google. (2008). Charts  |  Google Developers. Retrieved from 

https://developers.google.com/chart/ 

Version: 46 (October 1, 2018) 

Abstract: Google chart tools are powerful, simple to use, and free. Try out our 

rich gallery of interactive charts and data tools. 

 License:  Creative Commons Attribution 4.0 License 

Table Sorter (implementat a asac-prova-public.js) 

Christian Bach. (n.d.). jQuery tablesorter 2.0. Retrieved from 

https://mottie.github.io/tablesorter/docs/ 

Version: 2.31.1 

Abstract: tablesorter is a jQuery plugin for turning a standard HTML table 

with THEAD and TBODY tags into a sortable table without page refreshes. 

 License:  Dual licensed under MIT or GPL licenses 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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  Paginator (implementat a asac-prova-public.js) 

jamesonmccowan. (n.d.). table-paginator. Retrieved from 

https://github.com/jamesonmccowan/table-paginator 

Version: 1.0 

Abstract: A small javascript library for taking large tables and breaking them 

into pages.  

License:  MIT License 

 

 
 

https://github.com/jamesonmccowan/table-paginator
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ANNEXOS 

Auditoria SEO abans de recomanacions 

 

Captura 5 - (Captura que mostra l’absència de certificat de seguretat a 17 de febrer de 

2019) 
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Informe auditoria SEO de MySiteAuditor  

 

Web Page: asac-uab.cat  

Keyword: research 

 

 

Put the important stuff above the fold. 

 

 

 

 

SPEED 

 

 

SECONDS 0.71 
 

KILOBYTES 637.27 
 

REQUESTS 20 

  This page loads fast 

enough    This size of this 

page is ok 

  The number of file requests is acceptable 

 
URL 

  URL is SEO friendly 

 

  Exact keyword not found in this 

URL    No underscores in URL 

  Page is close enough to top-level domain 

 
 

Auditoria SEO amb 
MySiteAuditor 

 

 

 

Issues Found 
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Web Page: asac-uab.cat 

Keyword: research 

 

TITLE TAG 

  Title tag should contain keyword 

   Title tag should begin with keyword 

Title tag has 70 characters or less 
 

 

 

 

DESCRIPTION TAG 

  Description tag needs exact keyword 

Description tag should be 160 characters or less 

 

 

 
IMAGE ANALYSIS 

  Every image on this page needs an alt tag 

   Add your exact keyword to an alt tag 

  Exact keyword in an image file name 

  No underscores found in image file names 

 

 

 
Auditoria SEO amb MySiteAuditor 
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Web Page: asac-uab.cat 

Keyword: research 

 

 
 
 

HEADING TAGS 

 

  Found heading tags: H1, H2, and H3 

 

  Exact keyword found in H1, H2, or H3 tag 

   Remove any duplicate heading tags 

 

 
 

Auditoria SEO amb MySiteAuditor 

TOP 5 WORDS USED 

research (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

asac (4) 
 

chapters (3) 
 

read (3) 
 

group (3) 
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Web Page: asac-uab.cat 

Keyword: research 

 

COPY ANALYSIS 

  You should have 2,000+ words on this page 

   Only use exact keyword 2-4 times 

  Bold, italicize, or underline exact keyword 

   Exact keyword found in the first 100 words 

   Exact keyword found in anchor text 

  Link this page to a sitemap.html 

 

CODE ANALYSIS 

  HTML is not W3C validated 

   No flash found 

  Remove inline CSS 

  Text to HTML ratio is too low (< 25%) 

   Add schemaorg markup 

  Link to a sitemap.xml 

 
 

Auditoria SEO amb MySiteAuditor 
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Web Page: asac-uab.cat 

Keyword: research 

 

SOCIAL ANALYSIS 

 

  0 
Page Shares 

 

 

  0 
Domain Shares 

 

 

  Add a Facebook share or like button 

   Add a link to a blog 
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Web Page: asac-uab.cat 

Keyword: research 

 

MOBILE ANALYSIS 

  Add a mobile sitemap 

  Server should use compression (e.g., gzip) 

   Add an Apple icon 

  We found a viewport metatag 

 

Mobile-friendly landing pages and blog articles rank higher in 
Google's mobile search results. 
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Web Page: asac-uab.cat 

Keyword: research 

 

PAGE LINK ANALYSIS  

  2 links from other sites 

  1 links from unique domains 

   This page has 6 outbound links 

  This page has 6 outbound follow links 

   MozTrust page score: 0.5 

  MozRank page score: 0.5 

   Moz Page Authority: 5 

 
ROOT DOMAIN LINK ANALYSIS  

  2 links from other sites 

  1 links from unique domains 

   MozTrust domain score: 0.4 

   MozRank domain score: 0.4 

Moz Domain Authority: 4 
 



 

 

 

 

 

Web Page: asac-

uab.cat 

Keyword: research 

 
 

DOMAIN ANALYSIS 

  Domain is < 15 characters in 

length    Domain should contain 

exact keyword    This domain is 0 

years, 345 days old    This domain 

expires in 0 years, 20 days    

Preferred domain set 

  Canonicalize your IP 

address    Site is accessible 

via http (SSL)    robots.txt 

file found 

  Favicon found 

 

 
Auditoria SEO amb 

MySiteAuditor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estructura de carpertes custom plug-in 


