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RESUM 

Essent el mon de les comunicacions un món en continua expansió, i que amb la 
implicació de les noves tecnologies determinats grups de persones es queden aïllades de les 
noves tecnologies en més o menys mesura. En aquest treball, i en el del meu company, hem 
dissenyat e implementat un webmail senzill per a gent de la tercera edat. Hem aprofitat aquest 
treball per partir de zero ja que es volia aprendre com funcionava un. Jo, concretament, m’he 
centrat en la part d’implementació del mateix, mentre que el meu company s’ha centrat en el 
disseny d’una interfície adaptada a les necessitats de la gent gran. 

Sabent que el webmail o gestor de correu electrònic és una aplicació web s’ha definit 
què és una aplicació web en el projecte, així com els diferents conceptes relacionats amb 
l’aplicació web. En el treball també es comenten els diferents protocols que s’utilitzen per a 
treballar amb gestors de correu, així com un anàlisi de diferents llenguatges de programació per 
a finalitzar decidint quin faríem servir, que en el nostre cas ha sigut PHP. Finalment s’ha 
dedicat un capítol a la implementació del webmail, així com una altre a l’avaluació del mateix. 

Amb aquest treball pretenc ser una guia per poder desenvolupar un webmail partint 
d’uns coneixements relativament baixos, ja que només es necessita cert coneixement en la 
programació PHP, així com el domini de MySQL, i moltes ganes d’aprendre coses noves. 

RESUMEN 

Siendo el mundo de las comunicaciones un mundo en continua expansión, y que con la 
implicación de las nuevas tecnologías determinados grupos de personas se quedan aisladas de 
las nuevas tecnologías en más o menos medida. En este trabajo, y en el de mi compañero, 
hemos diseñado e implementado un webmail sencillo para gente de la tercera edad. Hemos 
aprovechado este trabajo para partir de cero ya que se pretendía aprender como funciona uno. 
Yo me he centrado en la parte de implementación del mismo, mientras que mi compañero se ha 
centrado en el diseño de una interfaz adaptada a las necesidades de la gente mayor. 

Sabiendo que el webmail o gestor de correo electrónico es una aplicación web se ha 
definido qué es una aplicación web en el proyecto, así como los diferentes conceptos 
relacionados con ello. En el trabajo también se comentan los diferentes protocolos que se 
utilizan para trabajar con gestores de correo, así como un análisis de diferentes lenguajes de 
programación para acabar decidiendo cuál se usaría, que en este caso ha sido el PHP. 
Finalmente se ha dedicado un capítulo a la implementación del mismo así como otro a la 
evaluación del webmail. 

Este trabajo pretende ser una guía para poder desarrollar un webmail partiendo de unos 
conocimientos relativamente bajos, ya que sólo se necesita cierto conocimiento en la 
programación PHP, así como el dominio de MySQL y muchas ganas de aprender cosas nuevas. 

ABSTRACT 

This PFC describes the design and development of a simple webmail. Communication 
is of the utmost importance in current society. Amongst other ICT-based communication 
applications, the e-mail plays a very important role in a wide range of online activities and 
communities. 

In this degree project, we have strived to understand how webmails work and develop a 
simple webmail from scratch. The implementation of this webmail has been put into practice in 
another project, where the user interface of a webmail for the elderly has been designed and 
evaluated.  

This report gives a succinct overview of the state-of-the-art technologies in webmails, 
ranging from networking protocols to language programming and databases. These technologies 
are analysed in the context of the project, and a full description of the design, development and 
evaluation of the webmail is presented. 
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1. Planificació del projecte 

El primer que vaig fer va ser fer-me una planificació inicial del projecte per fer-me una 
distribució del temps que tenia i de les tasques que havia de realitzar, tot i que després, 
conforme avançava el projecte, vaig anar canviant la planificació ja que al ser una planificació 
inicial no tenia en compte tots els imprevistos, problemes o ampliacions que hi havia: tasques 
que feia mes ràpid, algunes que em retardaven més, creació de noves tasques, etc., Per això al 
segon apartat trobem una segona planificació que correspon a la planificació que es va seguir 
finalment per a realitzar el projecte de final de carrera. 

La planificació s’ha fet amb el programa ‘Microssoft Project’ per recomanació del director 
del projecte de final de carrera, ja que disposa de diferents eines i opcions per tal de crear 
gràfics com els que es poden veure a les Figures B i D. 

1.1 Planificació inicial del projecte 

Inicialment vaig fer una planificació de les principals tasques que em vaig plantejar en 
un principi, com es veu a la Figura A. Dedicar els primers mesos a obtenir informació sobre 
aplicacions web, webmails i llenguatges de programació. Realitzar la planificació en torn al 
llenguatge seleccionat, en el sentit d’estructurar l’implementació, començar la memòria 
introduir resums de la informació treballada, fer les proves amb les funcions de JavaMail, i 
començar a implementar. Comentar que la planificació completa amb el gràfic el podem trobar 
a la figura B 

 

 

 

 
Figura A. Planificació inicial del projecte 
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1.2  Planificació final del projecte 

S’anava avançant el projecte tal com s’havia planificat inicialment quan el director em 
va comentar que seria molt bona idea fer el webmail en PHP en comptes de amb Java mail, així 
que vaig haver de modificar la planificació del projecte, tal com veiem a la Figura C. Recopilar 
informació de PHP modificar la memòria per afegir la secció de PHP dins dels llenguatges.  

 

 A més a més del canvi de llenguatge d’implementació també s’han afegit més tasques al 
finalitzar el projecte. Com per exemple abans de començar a picar el codi del webmail fer un 
petit mapa de navegació per tal de tenir una idea abans de posar-se a picar codi. 

 A més a més també s’han afegit tasques per tal d’avaluar el webmail, així com exemples 
d’ús del gestor de correu electrònic. La figura amb totes les tasques la podem veure a la Figura 
D. 

 

 

 

Figura C. Planificació de les tasques final 
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2. Abast i Objectius 

Tot i que molta gent utilitza gestors de correu electrònic avui dia per enviar “e-mails” poca 
gent es pregunta com funcionen, si es podrien millorar, si són fàcils de fer servir per a qualsevol 
persona, o, fins i tot, si tothom els pot fer servir, ja que la gent només és dedica a utilitzar-los i 
prou. Nosaltres ens ho hem preguntat i hem vist que no tothom té la mateixa facilitat per fer 
servir aquestes eines i que, per consegüent, no tothom les pot fer anar. Per això, volem dissenyar 
un gestor de correu que sigui fàcil de fer servir per a les persones que no tenen aquesta facilitat, 
adaptant-lo a les seves necessitats, almenys, per una part concreta d’aquest grup: la gent gran. Ja 
que desenvolupar un gestor de correu electrònic complert, tenint en compte les necessitats de 
totes les persones que tenen problemes per fer servir un gestor de correu electrònic tradicional, 
és una empresa molt ambiciosa i no te cabuda en aquest treball ni en el temps que es dona per 
realitzar-lo. 

Concretament en aquest projecte de final de carrera es realitzarà la implementació del 
gestor de correu electrònic senzill, mentre que un altre alumne desenvoluparà, paral·lelament, la 
interfície del mateix en el seu projecte. No s’ha de pensar que la part d’implementació ha de ser 
mes fàcil de fer o menys important en el projecte ja que una implementació senzilla, pràctica i 
que no posi restriccions per al dissenyador de la interfície és indispensable. Perquè si la part de 
gestió és intuïtiva i senzilla facilita la creació d’una interfície també fàcil de fer servir. 

Comentar que tot i conèixer l’existència de webmails ja desenvolupats com: Squirrel, 
NOCC, RoundCube, Dolda Webmail, etc., no s’ha adaptat un dels gestors de correu electrònic 
existents ja que volíem saber com funcionava un webmail, i per això hem decidit crear el nostre 
propi partint de zero en comptes d’adaptar un ja existent. 

Per poder desenvolupar-ne un de propi primer es pretén conèixer el funcionament d’un 
gestor de correu electrònic tradicional: com ho fa per enviar els correus que escrivim, com 
gestiona les carpetes, els e-mails, les direccions; on guarda tota la informació, com la guarda i 
en quin llenguatge està desenvolupat. Amb tot això es pretén obtenir un coneixement necessari 
suficient fins al punt de poder dissenyar, crear i desenvolupar el nostre propi gestor adaptat a les 
necessitats del nostre grup de gent, aconseguint d’aquesta manera desenvolupar un gestor de 
correu complert i fàcil de fer servir per al grup de persones seleccionat.  

A més a més, aquest treball dona la possibilitat d’aprendre nous llenguatges de 
programació web com poden ser PHP, JSPi, HTML, XML, o de treballar més profundament amb 
llenguatges ja coneguts, com poder ser: C/C++, Java, MySQL, utilitzats avui dia per la creació 
de correus web i desenvolupament d’aplicacions web amb menys o mes grau. En aquest treball 
es farà un anàlisi d’aquests llenguatges i s’acabarà triant quins es faran servir per a desenvolupar 
el nostre propi gestor de correu electrònic. 
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3. Introducció 

Com s’ha vist al llarg dels anys la implantació de nova tecnologia en el sector de les 
telecomunicacions sempre, o gairebé sempre, ve associada al canvi de la manera en que es 
comunica la gent. Anem a fer una ullada, a grans trets, de l’evolució de les comunicacions. 
Antigament la gent que no vivia en la mateixa ciutat, o que no es podien veure sovint, es 
comunicava per carta. Enviar una carta implicava confiar en que la carta arribes al destinatari, 
tot i que no sabies fins que rebies una resposta del mateix si havia rebut la teva carta o no, si 
realment havia arribat on calia. Després va aparèixer el telèfon que va revolucionar el sector i va 
permetre un salt en la comunicació persona a persona, facilitant la comunicació entre individus i 
d’una manera molt més immediata que no pas per carta, però amb l’inconvenient que estava 
limitat per un cable i només podies comunicar-te amb persones que estiguessin connectades a la 
mateixa xarxa de cables que tu. I tot i que avui dia això ja s’ha solucionat amb la aparició de la 
telefonia mòbil, encara hi ha l’inconvenient que avui dia encara és molt car parlar amb persones 
d’altres indrets del món. Finalment, a nosaltres, ens ha tocat experimentar un nou canvi, i que 
segurament no ha de ser l’últim , l’aparició d’Internet i dels gestors de correu electrònic. En 
principi es podria pensar que això ha estat un pas enrere, ja que és una altre manera d’enviar 
cartes, tot i que ara ho fas per Internet, però en realitat es un pas ben definit cap endavant. No 
només és una manera de comunicar-te de manera immediata sinó que, a mes a mes, és gratuïta 
en la majoria dels casos, perquè només pagues la teva connexió a Internet, i et permet 
comunicar-te amb qualsevol persona del món que també disposi d’un ordinador i d’Internet. 
D’aquesta manera veiem que la manera d’avui dia de comunicar-se la gent és totalment diferent 
a la de fa una anys, i avui dia, una persona pot: parlar o escriure’s amb gent de qualsevol indret 
del món, fer gestions bancàries, fer la compra, busca informació per Internet i tot tipus de coses 
sense haver de sortir de casa. 

Cada dia fa servir Internet mes i mes persones, i el rang de gent que utilitza l’ordinador per 
connectar-se a Internet és cada vegada més ample: des de nens petits, adolescents, adults fins a 
gent gran, tots amb uns motius o uns altres. Els nens possiblement per oci, per jugar o per visitar 
la pàgina web dels dibuixos que veuen; els adolescents l’utilitzaran més per buscar informació, 
per fer treballs o per xatejar; i, finalment, els adults i la gent gran l’utilitzen mes per llegir 
noticies, consultar pàgines, fer gestions bancàries o d’altres. Però generalment tots l’utilitzen, en 
més o menys mesura, amb un fi comú: enviar correus electrònics. Per realitzar aquesta tasca 
faran servir un gestor de correu electrònic, menys o mes popular i gratuït com ho són Hotmail, 
Yahoo,Gmail o d’altres. Però analitzant aquests gestors observem que el nostre grup de persones 
es troben amb molts problemes alhora de fer servir-los, aquest grup, recordem, són les persones 
de l’anomenada tercera edat: ja que hi ha molta lletra i normalment de mida reduïda; hi ha 
masses opcions, moltes d’elles innecessàries en el dia a dia que aconsegueixen confondre a 
l’usuari inexpert, o opcions segurament no utilitzaràs mai, però que ronden sempre per pantalla; 
i, per acabar-ho d’arreglar, tot està ben farcit de publicitat i anuncis vistosos per reclamar 
l’atenció de l’usuari, desviant l’atenció i reduint la concentració que ja de per si necessita una 
persona gran per fer servir un gestor de correu electrònic. És important no oblidar aquest grup 
de persones alhora de dissenyar una aplicació, perquè invertir en el desenvolupament 
d’aplicacions per a gent gran és, en certa manera, invertir pel nostre futur. Ja que, normalment, 
tots arribem a aquesta edat i ens trobarem exactament amb la mateixa situació en el futur que es 
troben moltes persones avui dia si no fem res per evitar-ho. Per això es important apropar la 
tecnologia a les persones grans i no deixar-les de costat [1]. 

La gent gran, per aquest mateix fet, tenen mes problemes alhora d’aprendre coses noves i 
de fer servir la nova tecnologia[4]. De l’edat deriven problemes com: la pèrdua de visió, tenen 
problemes per distingir els colors, al llegir les lletres tan petites que posen alguns gestors de 
correu, i al focalitzar la mirada en un punt, fet que es veu agreujat en els gestors de correu 
gratuïts, ja que, com he comentat en el paràgraf anterior, estan plens de publicitat que reclama 
tota la nostra atenció; també tenen pitjor percepció del que hi ha al voltant de l’objecte 
focalitzat; tenen problemes de percepció, no veuen les coses com nosaltres; d’oïda, tenen pitjor 
oïda i per tant alhora de interactuar amb una interfície els sons perden la seva rellevància ja que 
pot ser que no els escoltin i per tant el feedback auditiu pot ser nul; de memorització, les 
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persones grans tenen més problemes alhora d’aprendre a utilitzar un nou dispositiu, sobre tot si 
aquest el sobrecarrega amb moltes instruccions diferents a memoritzar, i d’aquesta manera les 
persones grans es veuen frustrades al tenir que reaprendre repetidament a utilitzar un mateix 
producte, fet que fa que acabin donant-lo per impossible o que faci que perdin l’interès en 
aquest. Ja per finalitzar, comentar que les persones de la tercera edat no es poden beneficiar, 
com ho fan els joves, d’haver utilitzat altres tecnologies similars[4], ja que segurament els hi 
manqui aquesta experiència. 

Per facilitar l’ús d’un dispositiu a les persones de la tercera edat s’ha de tenir molt en 
compte la usabilitat d’aquest[4]. Entenent com usabilitat com de bo és el sotfware per satisfer 
les necessitats i els requeriments d’un usuari. A més a més, la usabilitat consta de cinc 
atributs[12]: aprenentatge, si un sistema és fàcil d’aprendre facilitarà el seu ús; eficiència, un 
cop après el sistema del dispositiu que tot sigui productiu, d’aquesta manera s’aconsegueix que 
una persona amb el mínim nombre d’interaccions aconsegueixi realitzar el que volia fer; 
memoritzable, que tot sigui fàcil de recordar, fent que les persones grans tinguin mes facilitat 
per aprendre el funcionament de l’eina, eliminant així la frustració que apareix al tenir que 
reaprendre consecutivament el seu funcionament; errors, controlar al màxim els errors d’aquest i 
evitar errors que no es puguin recuperar, ja que l’aparició d’errors durant l’execució de 
l’aplicació desmotiva l’usuari i el fa més reticent a utilitzar-lo si els errors apareixen de manera 
continuada; i finalment satisfacció, ja que si l’usuari es sent satisfet s’animarà a tornar a fer 
servir el gestor de correu electrònic i es sentirà més segur alhora de fer-lo servir. 

Tenint en compte tots els factors anunciats abans, amb aquest treball i el d’en Khalil, el 
meu company1, pretenem dissenyar un gestor de correu electrònic, o webmail, especial i adaptat 
a les necessitats de les persones de la tercera edat. En aquest projecte de final de carrera només 
es centrarà en la part de implementació, és a dir, la part tècnica del gestor, mentre que el meu 
company s’encarregarà de la part de disseny de la interfície del mateix. 

El treball esta estructurat de la següent manera: El primer capítol es una presentació d’una 
aplicació web, què és, quin tipus d’aplicacions web hi ha, com se solen estructura, es dona una 
visió general de com funciona un webmail i també comento quins elements interactuen amb el 
nostre webmail per tal de poder funcionar: els diferents servidors web i la base de dades. 
D’aquesta manera s’apropa al lector al tipus d’aplicació que es desenvoluparà al llarg del 
document i, també, perquè es familiaritzi amb alguns termes i expressions que sortiran 
repetidament en el document. Aquest apartat s’ha desenvolupat amb l’ajuda dels apunts de 
l’assignatura ‘Taller del Software I’ realitzada durant el curs acadèmic 2006-2007. 

El segon capítol està destinat al llenguatges de programació. Comento quins han estat els 
que s’han valorat alhora de crear el desenvolupament del gestor de correu electrònic, quins 
llenguatges de programació s’han estudiat mes a fons, una valoració dels mateixos per saber 
quins punts forts i febles tenien: si tenien totes les eines suficients per a poder desenvolupar un 
gestor de correu electrònic o per contra si els hi mancava res; i finalment quins s’han triat i per 
quin motiu.  

El tercer capítol d’ells està dedicat als diferents protocols que més s’utilitzen actualment 
per a treballar e-mails: quan s’han d’enviar, quines maneres hi ha per recollir-los, i com s’han 
de configurar les dades per a enviar-les per Internet, ja que s’han de seguir unes especificacions 
i uns estàndards preestablerts. 

El quart capítol, el més important, esta destinat al procés que s’ha anat fent servir per a 
desenvolupar el client de correu electrònic. El capítol esta dividit en diversos apartats. El primer 
apartat tracta sobre els previs que es van fer per preparar les eines necessàries per poder 
programar. El següent apartat tracta sobre la base de dades de l’aplicació web: quins dissenys 
s’han fet de la base de dades en model relacional, com s’han fet, perquè s’ha variat els diversos 
dissenys, etc. Tot seguit, en el mateix apartat, la transformació del model relacional al model 
lògic, amb el qual ja podrem treballar directament; i, finalment en aquest apartat, com s’ha creat 

                                                           
1 “Diseño y evaluación en usabilidad de la interfaz de usuario de un webmail para personas de la 
tercera edad.” 



Introducció 

Jonathan Chacón  Página 17 

la base de dades i com s’ha configurat. El següent apartat l’he dedicat al procés implementació, 
com es va anar desenvolupant el webmail.  

Finalment en l’últim capítol incloc una avaluació del mateix, amb un seguit d’apartats que 
tracta els diferents testaments o proves que s’han anat fent per tal de comprovar que el gestor 
funciona correctament: per comprovar que s’envien bé els missatges, que la base de dades 
funciona bé, que s’accedeix correctament des del codi programat a la base de dades, entre 
d’altres coses. 

Per acabar al final del document s’han preparat una sèrie d’annexos. El primer d’ells un 
glossari amb la definició de diferents termes que han aparegut al llarg del document i que he 
cregut oportú definir. 

El següent annex esta format per alguns dels script que s’utilitzen en el programa. Per 
exemple l’script per tal de fer els inserts a la base de dades etc. Scripts que per diferents raons 
no he inclòs al llarg del document ja que ocuparien molt d’espai. 

L’últim annex que he preparat consta d’un parell de manuals. Per exemple un manual per 
tal d’instal·lar correctament el paquet que configura una part de les eines necessàries per tal de 
poder començar a programar. 
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4. Què és una aplicació web 

En aquest projecte es desenvoluparà una aplicació web, així que em sembla molt 
convenient presentar una mica què és una aplicació web, quin tipus d’estructura té i quina 
distribució té un gestor de correu electrònic. Així tindrem clar quin tipus d’aplicació 
desenvoluparem, quina estructura tindrà i finalment quina distribució té, i per consegüent 
sabrem quins elements interactuen amb la nostra aplicació. 

Definim una aplicació web com una aplicació informàtica que els usuaris utilitzen 
accedint a un servidor web a través d’Internet o de la intranet, és a dir, són aplicacions que 
funcionen en xarxa i no poden funcionar sense ella[6]. Entenem d’aquesta manera que les 
aplicacions web son programes emmagatzemats als diferents servidors web, i que hi accedim 
mitjançant els diferents clients web. 

Definit què és una aplicació web, definim client i servidor web de la següent manera: 
mitjançant el client web naveguem per les diferents aplicacions web que estan allotjades als 
diferents servidors web que hi ha a Internet. D’aquesta manera entenem com a client web els 
diferents navegadors que utilitzem per connectar-nos i navegar per Internet: ja sigui Internet 
Explorer, Firefox, Opera, etc.., i entenem servidor web com el lloc on s’emmagatzemen les 
diferents aplicacions web. Denotar que també són clients web, i no navegadors, aplicacions com 
el Motzilla Thunderbird, o el Microsoft outlook, que, tot i que no serveixen per navegar per 
Internet, serveixen per contactar amb aplicacions web i recollir els correus que hi ha guardats al 
servidor web. 

Tenint clar els conceptes anteriors, en aquest capítol ens trobarem els següents apartats: 
el primer està dedicat a presentar els diferents tipus d’aplicacions web que hi ha, classificades 
segons el criteri de dinamisme, Donant quatre detalls sobre les principals característiques de 
cada tipus així com el seu funcionament.  

El següent apartat d’aquest capítol, està dedicat a l’estructura que té una aplicació web: 
comentarem les parts en que se divideix l’aplicació web, com es fa la divisió per conèixer on va 
cada part, tasca que tal com es comentarà després a vegades no es pas obvi, i finalment una 
descripció de cada part. 

El darrer apartat tracta de la modelació dels diferents elements amb que interactua 
l’aplicació web. Aquests són el servidor web on s’emmagatzema el webmail, la base de dades 
on s’emmagatzema les dades necessàries per treballar amb l’aplicació (informació dels usuaris 
de l’aplicació, els seus missatges, la seva llibreta de direccions i la seva informació personal), 
així com un servidor web que permet enviar els e-mails, i un altre servidor que ens permetrà 
rebre els missatges dels usuaris. 

4.1 Tipus d’aplicacions web 

Un cop definit el concepte d’aplicació web, el següent pas que seguirem serà classificar 
les aplicacions web i veure quins tipus d’aplicacions hi ha. D’aquesta manera sabrem quin tipus 
concret d’aplicació web es vol desenvolupar en aquest projecte. 

Per a realitzar una classificació de les aplicacions web hem fer servir com a criteri de 
grau de dinamisme que tenen[6]. Entenent com a dinamisme la quantitat d’actualitzacions i 
canvis que es fan a la aplicació en el curs del temps. Segons aquesta classificació tenim quatre 
categories d’aplicacions web, aquestes són (de menys a més dinamisme): estàtiques, per tant al 
llarg del temps hi hauran pocs canvis en l’aplicació;, semidinàmiques, com indica el seu nom és 
una aplicació entre estàtica i dinàmica.; dinàmiques, molt diferents al llarg del temps; 
interactives, diferents al llarg del temps per a cada usuari que l’utilitza.  

Hi ha altres criteris de classificació per les aplicacions web, però aquest en concret em 
sembla el més convenient, ja que un gestor de correu electrònic és un exemple molt clar d’una 
aplicació interactiva, i per tant ma semblat que és el criteri més convenient per classificar les 
aplicacions web en aquest treball. 
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4.1.1 Estàtiques 

Definim una aplicació estàtica com una aplicació on els continguts sempre són els 
mateixos, independentment del número de persones que es connecti o el moment que ho faci. 
Per exemple: si “n” persones es connecten a l’aplicació totes veuran els mateixos continguts. 
Exemples típics d’aplicacions web estàtiques podrien ser les pagines web d’algunes empreses, 
on només es visualitza informació de l’empresa, qui són, on estan, quins serveis ofereixen, etc. 
En una aplicació d’aquest tipus la pàgina sempre mostra la mateixa informació o amb petits 
canvis al llarg del temps 

En una aplicació web estàtica l’aplicació es puja des del client FTPii al servidor FTP, 
aquest al seu torn envia les dades als diversos servidors web, i cada cop que un client web vol 
veure l’aplicació web demana les dades al seu servidor web, tal com es veu a la Figura 1. Cada 
cop que s’actualitza la pàgina es torna a fer el mateix cicle, del client FTP al servidor FTP que 
l’envia al servidor web. Tal com veiem en la Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Semidinàmiques 

En les aplicacions semidinàmiques si “n” persones es connecten a l’aplicació en un 
temps “t” veuran tots els mateixos continguts, però si ho fan en un altre “t” veuran diversos 
continguts. Un exemple clar d’aplicació semidinàmiques són les pagines de notícies on cada “x” 
temps varia el contingut de la pàgina. 

Es pràcticament igual que una aplicació estàtica amb la diferència que aquí tenim un 
procés anomenat BATCH[6], que s’encarrega de generar continguts cada “x” temps, i per tant hi 
ha una mena de dinamisme automàtica al llarg del temps. L’esquema seria com el que podem 
veure a la Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Dinàmiques 

En una aplicació dinàmica els continguts depenen dels paràmetres d’entrada de la 
mateixa aplicació. Per entendre-ho millor posem un exemple d’aquest tipus d’aplicació: una 
dinàmica seria el google, depenen dels paràmetres que li envies tens unes solucions diferents. 

Client Servidor 
web 

Client
FTP 

Servidor 
FTP 

Figura 1. Estructura estàtica 
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Però tenint en compte que a iguals paràmetres d’entrada tenim iguals paràmetres de sortida, això 
vol dir que si dos persones des de ordinadors diferents fan una cerca de les paraules “aplicacions 
web” totes dues rebran les mateixes pagines generades.  

Aquests tipus d’aplicacions web són “real time on demand”, això vol dir que el codi de 
la l’aplicació (una pàgina web, per exemple) no està pregenerat abans, sinó que es genera el 
codi quan el client demana l’aplicació. Ara tot el codi de l’aplicació es troba al servidor web 
(host). L’esquema ara seria com el que mostra la Figura 3, ja no tindríem un procés BATCH i en 
aquest tipus d’aplicació ja tenim una participació mínima de l’usuari. Com que els continguts 
s’han de generar quan algú els demana, és a dir, el codi de la pàgina s’ha de generar quan el 
client fa la demanda és impossible tenir pregenerat abans totes les cerques possibles perquè 
podrien ser milers de milions, a més tenim el fet que tenir tot el codi pregenerat ocuparia un 
espai impressionant en el servidor i això és inviable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Interactives 

Aquest tipus d’aplicacions són semblants a les dinàmiques amb la diferència que en 
aquestes existeix un context depenen de l’usuari que hi hagi. Això vol dir que depenent del 
context tenim una sortida de dades diferent. Un exemple d’aplicació interactiva és un gestor de 
correu electrònic, quan entra un usuari “X”, Joan, i fa un clic en la safata d’entrada se li mostra 
una informació determinada, en canvi quan ho fa un usuari “Y”, Pep, se li mostra una altre 
informació. D’aquesta manera tenim que fent les mateixes accions Joan i Pep obtindran resultats 
diferents.  

L’esquema d’aquestes aplicacions es el mateix que el d’aplicacions dinàmiques amb la 
diferencia que ara l’aplicació que genera el codi demanat te en compte el context i no només 
l’entrada de dades. L’esquema seria el de la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest tipus d’aplicació és el que es vol dissenyar en aquest projecte. Com hem vist en 
l’exemple d’aquest mateix subapartat en el nostre cas tenim diversos usuaris que interactuen 
amb una aplicació i tots veuen continguts diferents. L’esquema general és el mateix per a tots 
amb la diferencia que la informació que es mostrarà variarà per cada usuari. Podem veure a 
l’exemple que amb mateixos paràmetres d’entrada diferents usuaris obtindran diferents 
resultats. 
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4.1.5 Conclusions 

Ja hem vist els quatre tipus d’aplicacions que hi ha, recordant un cop més que el criteri 
aplicat per a aquesta classificació és el de dinamisme, ja sabem quin tipus d’aplicació s’està 
desenvolupant en aquest treball, una aplicació de tipus interactiva, i per consegüent quines 
característiques s’han de tenir presents alhora de desenvolupar la nostra aplicació.  

Seguint la Figura 4 els diferents clients, en el nostre cas, seran els diferents navegadors 
web que utilitzaran els usuaris per connectar-se al nostre gestor de correu electrònic que estarà 
guardat al servidor web. I cada cop que un usuari enviï les seves dades es generà una pàgina 
web amb la informació de la seva conta. 

4.2 Estructura d’una aplicacions web 

Una aplicació web s’estructura en dues parts, la part de visita i la part de gestió[6]. 
Aquesta divisió es una divisió conceptual perquè la frontera entre una part i l’altre de vegades 
pot ser difusa, degut a que de vegades no és del tot obvi quina part hauria de veure el client (part 
de visita) i quina part hauria de poder veure només l’administrador de la pàgina (part de gestió). 

 

En la Figura 5 podem veure un exemple d’estructura d’una aplicació web. En aquest cas 
es tracta de la pàgina web, be d’una part, d’una emissora de radio. Cada quadre blanc 
representaria una pàgina web, les fletxes indicarien la direcció en que es pot navegar, entenent 
que si una fletxa va de “A” a “B” també es pot fer el camí enrere i anar de “B” cap a “A”. Les 
fletxes petites horitzontals que poden observar en alguns quadrats blancs en la cantonada 
inferior dreta, signifiquen que la pàgina no es visualitza sencerament en una pàgina i que per 
tant pot constar de dues o tres pàgines. Finalment comentar que la part de gestió no esta sencera, 
faltaria totes les pàgines referents a la gestió d’usuari, així com les que serveixen per gestionar 
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les seccions i els àudios. Si totes estiguessin representades es veuria clarament que per quatre o 
cinc pagines de visitar poden haver moltes més de gestió. 

En la part esquerra podríem veure la part de visita que veuria un usuari normal: la 
descripció de l’emissora, una llista dels programes de radio, informació detallada de cada 
programa, les seccions del programa i alguns àudios que s’utilitzen en l’emissora per si cap 
usuari se’ls vol descarregar. Com veiem són poques pàgines web. 

En la part dreta ens trobem la part de gestió de la web, la pàgina que no veuran els 
usuaris o els visitants de la pàgina. Aquí trobem la pàgina de login i moltes altres per tal de 
gestionar les pàgines i els continguts que veurà tothom que visiti la pàgina. A més poso un 
exemple d’una pàgina en que pot aparèixer dubte d’on posar: si a la part de gestió o a la part de 
visita. En aquesta web es poden registrar usuaris per tal de tenir alguns privilegis com poder 
descarregar els àudios, posar comentaris etc., o bé entrar com administrador, que només o podrà 
fer qui administri la pàgina, i modificar continguts. Per aquest motiu tenim que es una pàgina 
que pot visitar els usuaris, però es també per on accedeix l’administrador, per tant es una mica 
intermèdia. 

4.2.1 Part de Visita 

Formalitzant lo comentat en l’apartat anterior la part de visita es la part evident d’una 
aplicació web. Es la part que veuran els diferents usuaris de l’aplicació i per tant és una part que 
s’ha de crear pensant en qui utilitzarà l’aplicació, correspon a la part esquerra de la Figura 5. En 
el cas d’aquest projecte es la part que s’encarrega de dissenyar (que no implementar) la persona 
encarregada de dissenyar la interfície del gestor de correu electrònic amb la participació de 
diferents persones de la tercera edat, ja que ha de ser una interfície adequada per a les seves 
característiques. És la part que on és valorarà molt la usabilitat de la interfície i s’ha de tenir en 
compte totes les necessitats de la gent gran: com poden ser unes lletres mes grans; uns menús 
ben distribuïts per tal de facilitar la localització de totes les eines; sense anuncis ni res que pugui 
distreure la persona que hi interactua; etc. És en la part de visita on radica l’autèntic èxit 
d’aquesta aplicació web, perquè es on es comprova si realment s’ha dissenyat una bona 
aplicació per aquest grup de persones, ja que és amb la part que interactuaran. 

4.2.2 Part de Gestió 

La part de gestió d’una aplicació web es la part menys evident i potser la menys 
valorada alhora de crear una aplicació web ja que no es veu pels usuaris de la pàgina. És la part 
que s’encarrega de gestionar tota la aplicació web i correspon a la part dreta de la Figura 5. Per 
posar un exemple concret, en una pàgina web la part de gestió tenim la part que veu 
l’administrador, que s’encarrega de gestionar els diferents usuaris i les diferents opcions, també 
s’encarregaria de crear, modificar o eliminar continguts i seccions entre altres coses. Aquest 
part, per norma general, és molt més extensa que no pas la part de visita i per tant dona molt 
més treball que l’altre part, paro en una aplicació com aquesta la principal tasca de 
l’administrador es la gestió d’usuaris i per tant la part de gestió serà mes petita que no pas la 
part de visita. 

4.2.3 Conclusions 

Tot i que són parts diferents totes dues s’han de programar i per tant les dues es 
desenvolupen en aquesta part del projecte, la part tècnica. La part de visita serà la última part de 
la aplicació web a desenvolupar ja que es depèn del disseny de la interfície fet per l’alumne que 
fa l’altre part d’aquest gestor de correu electrònic, la part de disseny. Mentre que la part de 
gestió, com es la part que controlarà l’administrador del gestor de correu, es una part que no ha 
de tenir en compte cap de les premisses pensades per a la gent gran. Això es deu a que és una 
part que ells no veuran, i per tant es pot desenvolupar abans. A més a més, la part de gestió d’un 
gestor web no es tan amplia com ho podria ser la d’una pàgina web, on l’administrador pot 
moure continguts, seccions, etc., coses que en un gestor web no passa. 
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4.3 Modelant els components del software 

En aquest apartat vull parlar una mica dels diferents elements que interactuen amb una 
aplicació web com la nostra, és a dir, amb un webmail. La distribució dels diferents elements els 
podem veure a la Figura 6. 

A la part esquerra de la Figura 6 tenim que en un servidor web s’emmagatzemen 
diferents aplicacions, una de les quals serà el nostre webmail. Juntament amb el codi de 
l’aplicació s’emmagatzema tot el que li faci falta a l’aplicació per executar-se, així com la base 
de dades que utilitzarà la nostra aplicació. 

A l’altre banda de la Figura 6 tenim dos servidors web més, no entraré gaire en detall ja 
que parlaré dels protocols amb que treballen més endavant en el treball i aquí només pretenc 
donar una visió general de com funciona tot. D’aquests dos servidors el de mes amunt serveix 
perquè la nostra aplicació pugui enviar els correus a les altres aplicacions webmail, i de sota 
serveix per poder agafar els correus que ens envien a nosaltres. Si pensem en el fet que un ens 
permet enviar correus i l’altre ens permet rebre’ls és lògic dir que en veritat treballem com un de 
sol,  aquest servidor rep el nom de servidor de correu. 

Tenint en compte la Figura 6 al complert podem veure com funciona una aplicació web. 
Un client amb el seu navegador web accedeix al servidor web i demana la nostra aplicació web, 
aquest li envia les primeres dades, que seran una pàgina d’índex on fer login, Un cop el 
navegador rep les dades i l’usuari fa login, es torna a enviar una petició al servidor, aquest al seu 
torn va a l’aplicació web, passa les dades al webmail, que introdueix les dades a la base de 
dades per obtenir la informació i els missatges antics de l’usuari, i amb les dades de l’usuari 
l’aplicació també accedeix al servidor web on s’emmagatzemen els missatges entrants per tal 
d’agafar la nova correspondència. Com a resultat s’obté unes pagines generades amb els 
missatges dels usuaris i les dades d’aquest., o bé un missatge d’error indicant que no existeix tal 
usuari a la base de dades, o bé que la contrasenya no es la correcta. Suposem ara que un usuari 
decideix enviar un correu, l’omple i dona a enviar, el correu generat és enviat al servidor web on 
està l’aplicació web, que l’envia al servidor web que s’encarrega d’enviar els e-mails. 

Acabar l’apartat comentant que la diferencia principal, i per consegüent el que 
diferencia a un webmail d’un client web com Thunderbird o Outlook, és que el client web 
s’executa en la màquina de l’usuari, mentre que el webmail s’executa en el servidor i el que 
arriba a la maquina de l’usuari son les pagines web generades per l’aplicació web. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.      Distribució dels elements que interactuen amb el nostre webmail 
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4.4 Conclusions del capítol 

Arribats a aquest punt ja tenim clar què és una aplicació web, un client web i hem vist 
diversos tipus de servidors web, així com quins tipus d’aplicacions web hi ha, i quin tipus 
d’aplicació web és un gestor de correu electrònic. També sabem quin tipus d’estructura general 
té una aplicació web, i per tant quina estructura li hem de donar al nostre gestor de correu per a 
gent gran. Sabem quina part hem de tenir més cura per tal que sigui fàcil de fer servir per a la 
gent gran i aconseguir el nostre objectiu, i sabem a quina part no cal aplicar-li aquests mateixos 
criteris, ja que és una part que la gent gran no arribarà a veure mai. 

En aquest punt ja sabem com funciona, generalment, un gestor de correu electrònic, que no 
funciona ell tot sol sinó que interactua amb altres elements per tal de realitzar la tasca, com 
interactua amb la resta d’elements i quina diferència hi ha entre un webmail i un client d’e-mail. 
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5. Llenguatges 

En aquest capítol pretenc parlar sobre els diferents llenguatges que s’han valorat per 
crear l’aplicació web, els seus avantatges i els seus inconvenients, i quina ha estat el que s’ha 
triat finalment. Els llenguatges que he analitzat han estat, C, C++, Java, JSP i PHP, ja que són 
els llenguatges que he après durant la carrera: C en ‘Programació I’ i ‘Programació II’; C++ en 
‘Infografia I’, ‘Processament de Llenguatges 2’ i ‘Taller de Jocs Electrònics’; Java en 
‘Programació III’, ‘Tecnologies de la Informació’ i ‘Tallers de Sistemes Interactius’; i JSP 
durant l’assignatura ‘Taller de Software’. Amb tots aquests llenguatges ja havia treballat abans i 
per això puc valorar fins a quin punt podrien ser útils o no per desenvolupar el meu propi 
webmail. Però PHP ha estat un pas diferent, ja que ha estat un llenguatge que desconeixia i que 
hagut d’aprendre per tal de poder valorar-ho com opció per a desenvolupar un webmail amb 
PHP, un llenguatge que vaig tenir present per la valoració perquè me’l va recomanar el director 
del projecte.  

El primer apartat l’he dedicat a analitzar els llenguatges C i C++, el primer un 
llenguatge de programació d’alt nivelliii i força senzill de fer servir, i el segon un llenguatge de 
programació anomenat híbrid, ja que permet treballar com si fos C, treballar amb objectes o bé 
fer una barreja d’ambdós. En l’apartat es realitza un anàlisi del mateix valorant els seus pros i 
contres per tal de crear un gestor de correu amb un dels dos llenguatges. 

El segon apartat tracta d’un llenguatge de programació orientat a objectes, JAVA. 
També s’ha fet un anàlisi per valorar si es un llenguatge adequat per crear el gestor de correu 
amb aquest llenguatge en comptes de amb els altres dos comentats al paràgraf anterior. En 
aquest apartat també s’ha fet una descripció dels diferents mètodes i funcions que fa servir 
aquest per treballar amb correus electrònics. Pel que fa al llenguatge de programació JSP només 
es faria servir per a poder combinar el codi JAVA dins d’un HTML. 

El tercer, i últim apartat del capítol, parla sobre el llenguatge PHP. Com els llenguatges 
comentats anteriorment també s’ha fet un anàlisi del mateix per determinar quin llenguatge és el 
més indicat per a implementar el nostre gestor de correu. Al igual que en el cas de Java es 
descriu com ho fa per treballar amb els correus electrònics, tanmateix també es comenta com 
treballa amb les bases de dades. 

5.1 C/C++ 

De bon començament vaig descartar el llenguatge de programació C com a opció 
viable, perquè no té eines suficients per a desenvolupar una aplicació web de correu electrònic. 
I, encara que, disposa d’alguna eina per a desenvolupar interfícies com el QTiv, força potent i 
que si no fos pel meu director del projecte continuaria desconeixent, és un llenguatge des del 
meu punt de vista, mes limitat que C++, JAVA o PHP. A més a més C++ ja et permet treballar 
com si fos C, per aquest motiu millor treballar amb C++ que dona mes possibilitat que no pas 
C. 

Per l’altra banda, tot i que en un principi es va valorar treballar amb C++ també es va 
acabar descartant. Té algunes llibreries d’eines ja desenvolupades i molt fiables, que permeten 
treballar amb correus electrònics i amb els diferents protocols de xarxa, així com desenvolupar 
interfícies. Per contra, si féssim servir C++ ens trobaríem amb el problema de penjar el 
programa a Internet. No es tan trivial penjar un programa desenvolupat en C++ com pot ser-ho 
penjar un programa desenvolupat en JSP o PHP. Un programa desenvolupat en C++ ha 
d’incloure les llibreries pel tractament de e-mails que es fan servir al programa ja que aquest 
tipus de llibreries no són estàndard, necessitant encara més espai en el servidor encarint els 
costos. A més a més la majoria de paquets fiables desenvolupats amb les eines necessàries no 
són gratuïts. 

5.2 Java/JSP 

Es va estar pensant en fer servir el llenguatge java ja que té un paquet bastant potent per 
a treballar amb e-mails anomenat JavaMail [9]. Un paquet molt fàcil d’utilitzar, gratuït i que 
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Taula 2. Exemple de la classe Storage: 

//.getStore("NOM DEL PROTOCOL");  
Store store = session.getStore("pop3");  
store.connect(host, username, password);   
/*Després de connectar al Store, podem obtenir una carpeta, que deu estar  
oberta abans de poder llegir els missatges que hi ha en el seu interior. */ 
Folder folder = store.getFolder("INBOX");  
folder.open(Folder.READ_ONLY); 
Message message[] = folder.getMessages(); 

permet fàcilment treballar amb diferents protocols d’Internet a més de la possibilitat de 
combinar Java (en forma de JSP) amb HTML que permetria penjar fàcilment l’aplicació en 
Internet. Aquestes dues avantatges hem van portar a fer un estudi mes a fons d’aquest 
llenguatge del que s’havia fet en C o C++. 

L’Api JavaMail serveix per a crear un client de correu (Mail User Agent (MUA)) però 
no per a crear un servidor de correu (Mail Transfer Agent (MTA))[9]. La diferència es que el 
client no envia directament el correu si no que s’encarrega de posar-se en contacte amb el 
servidor i donar-li el correu, mentre que un MTA és el programa encarregat d’enviar el correu 
d’un ordinador origen a un altre ordinador destí especificat en el mail. A més a més, JavaMail 
està dissenyat per proporcionar accés independent del protocol al enviar i rebre missatges, fet 
que fa que no t’hagis de preocupar per quin protocol fa servir el teu servidor[10]. Només t’has 
de preocupar de cridar la funció que envia el correu i prou. 

5.2.1 Classes Clau de JavaMail 

Aprofito aquest apartat per comentar quatre detalls de les principals classes de 
JavaMail, les que he cregut més importants a destacar, per a familiaritzar el lector una mica amb 
elles. 

La classe Message  

La classe Message (missatge) és una classe abstracta que defineix una sèrie d’atributs i 
un contingut per a cada missatge de correu electrònic[10], veiem un exemple a la Taula 1. Els 
atributs de aquesta classe especifiquen informació de les direccions a més de definir l’estructura 
del contingut i el tipus de contingut. El contingut es representa mitjançant un objecte 
DataHandler que embolica les dades reals (el text del missatge). 

JavaMail no té cap idea de les dades que hi ha dintre del contingut del missatge. Un 
objecte missatge interactua amb el seu contingut a través d’una capa intermèdia, la JavaBeans 
Activation Framework (JAF). D’aquesta manera es pot manejar qualsevol tipus de contingut. 

 

 

 

 

 

 

 

La classe Storage 

La classe Storage (emmagatzematge) és la classe que s’utilitza per emmagatzemar els 
missatges en objectes Folder (carpeta)[10], podem veure un exemple a la Taula 2. Un objecte 
carpeta pot contenir tan subcarpetes com missatges, creant així jerarquies de carpetes. A més a 
més, la classe carpeta declara els mètodes que carreguen, mouen i esborren els missatges. 

Taula 1. Exemple de la classe Message: 

/*Per a crear un Message, li passem l’objecte Session al contructor de 
Message 
Message message = new Message(session);  
//Per a afegir el text al missatge  
message.setText("Hello"); 
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Taula 3. Exemples de la classe Sesion: 

//Sessió per defecte compartida  
Properties propietats = new Properties();  
//Omplir les propietats amb la informació de la sessió  
Session sessió = Sesion.getDefaultInstance(propietats, null);  
//Sesió per a un únic usuari   
Properties propietats = new Properties();  
//Omplir les propietats amb la informació de la sessió  
Session sessió = Sesion.getInstance(propietats, null); 

Aquesta classe defineix una base de dades que emmagatzema la jerarquia de carpetes 
juntament amb els seus missatges. També proporciona els mètodes necessaris per a treballar 
amb les carpetes que es desen a la base de dades. 

La classe Sesion  

La classe Sesion (sessió) crea una sessió per a poder treballar amb el client de correu 
electrònic[10], trobem un exemple d’ús a la Taula 3. Gràcies a la sessió treballen tota la resta de 
classes, sense iniciar aquesta no es podria treballar amb cap altre classe. En aquesta classe és on 
s’identifica l’usuari, es fixen algunes propietats i s’inicia la sessió. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La classe Address 

La classe Address (adreça) s’utilitza un cop creats la sessió i el missatge per posar la 
direcció destí en el mail[10], es pot observar un exemple a la Taula 4.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe Authenticator 

La classe Authenticator (autentificador) permet protegir els accessos a recursos 
mitjançant un nom d’usuari i una contrasenya[10], ho veiem al a Taula 5. Lo típic al fer login. 

 

 

Taula 4. Exemples de la classe Address: 

/*Per a crear una adreça amb només la direcció e-mail, li passem al 
constructor:/ 
Address address = new InternetAddress("jonathan.chacon01@upf.edu");
  
/*Si volem que apareixi el nom juntament amb la adreça, també podem 
passar-la al constructor:*/  
Address address = new InternetAddress("jonathan.chacon01@upf.edu", 
"Jonathan Chacón");  
/*Una cop que hem creat les adreces, les connectem al missatge 
mitjançant una d’aquestes dues formes:   
1.-Per identificar al qui envia, utilitzem els mètodes setFrom() i 
setReplyTo().*/   
message.setFrom(address) 
/*2.-Per a identificar els destinataris del missatge, utilitzem els mètodes 
addRecipient(). Aquest mètode requereix un Message.RecipientType 
juntament amb la direcció. */  
message.addRecipient(type, address) 
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Taula 6. Exemples de la classe Transport: 

//Fàcil i senzill  
Transport.send(missatge)  
//On missatge és el missatge que es vol enviar 

Taula 5. Exemples la classe Authenticator: 
//Afegeix la informació a les propietats   
Properties propietats = new Properties();  
Authenticator autenti. = new MyAuthenticator(); //nova autentificació 
Session sessio = Session.getDefaultInstance(propietats, autenti.); 

 

 

 

 

 

La classe Transport 

Per acabar, la part final del enviament d’un missatge es realitza amb la classe 
Transport(transport)[10], ho veiem a la Taula 6. 

 

 

 

 

 

5.2.2 Conclusions 

Com s’ha vist java es un llenguatge força potent de programació i té un paquet d’eïnes 
força complet, permetent treballar facilment amb correus electronics i sense haver de preocupar-
se de com funciona internament, també te paquests per treballar amb bases de dades, i, 
finalment, en forma de JSP permet penjar o acoplar la informació a una aplicació web, 
permetent facilment penjar l’aplicació a Internet. Per contra s’haurien de penjar tots els paquets 
i totes les llibreries que s’utilitzem en el codi del gestor de correu electrònic al servidor, encarint 
molt els costos, ja que es necessitaria espai extra. 

5.3 PHP 

 PHP és un acrónim de “PHP: Hypertext Preprocessorv” i és un llenguatge d’alt nivell 
especialment pensat per a desenvolupar espais i aplicacions web[5]. És un llenguatge fàcil 
d’aprendre si ja has treballat amb C, Java o Perl ja que la seva sintaxis es molt similar a la 
d’aquests llenguatges. A més també és un llenguatge que pot ser fàcilment acoplat a pàgines 
web, ja que es pot incloure dins de codi HTML inclouent unes etiquetes concretes que ens 
permeten entrar i sortir del mode PHP. 

 A diferència de Java o Javascript que són llenguatges que s’executen al navegador, 
PHP es un llenguatge que s’executa al servidor, això li permet accedir als recursos 
emmagatzemats al servidor, i el resultat s’envia al navegador o client web en forma de codi 
HTML. Per això es indiferent si el navegador soporta PHP o no perquè el navegador només 
rebra codi HTML, però el servidor si que ha de soportar PHP. Pel fet de ser executat al servidor 
hi ha determinades accions que s’executen al navegador que no pot controlar un programa PHP, 
com reaccionar al fer clic en un punt de la pàgina etc., per a realitzar aquest tipus d’accions 
s’utilitza JavaScript.  

 Per si això fos poca cosa ja incorpora una instrucció anomenada mail que et permet 
enviar fàcilment qualsevol tipus de missatges a qualsevol destí, existent[14]. D’aquesta manera 
no has d’afegir cap llibreria externa ni res, ja està tot inclos al mateix llenguatge.  

 A més a més PHP també permet treballar amb bases de dades com, per exemple, 
MySQL, perfecte per desar tota la informació dels usuaris del gestor de correu tanmateix com 
els seus e-mails. 

 En aquest apartat comentaré les funcions per tractar els correus, les funcions per 
treballar amb la base de dades així com altres funcions de PHP que semblen força útil per tal de 
desenvolupar característiques de l’aplicació. 
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Taula 7. Exemple de la funció mail: 

<?php  
//Amb la següent línia especifiquem el cos del missatge, el text 
$body="<em>HTML</em> formatted <strong>Message</strong>"; 
//Posem diferents paràmetres a les capçaleres  
$headers = "From: info@example.com \r\n";  
$headers.= "Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 ";  
$headers .= "MIME-Version: 1.0 ";   
//Finalment enviem el missatge  
mail("john@exemple.com", "An HTML Message", $body, $headers);  
?> 

5.3.1 Funció mail 

Nem a veure una mica més a fons les posibilitats d’aquesta funció. La funció mail pot 
rebre com a paràmetres els següents valors: ‘destinatari’, ‘tema’, ‘text del missatge’ e 
‘informació adicional de la capçalera’. On a ‘destinatari’ especifiquem l’adreça de correu on 
volem enviar el missatge; en el paràmetre ‘tema’ posarem el tema del missatge (ex: “hola, 
t’envio els deures, el que sigui”); en el ’text del missatg’e posarem el cos del missatge, el text 
que volem enviar; i finalment, un paràmetre que és opcional, la ‘informació de la capçalera’ on 
podem inclure paràmetres adicionals al missatge com: Reply-To:, From:, Content-type:, etc, que 
ens permeten tenir un major control sobre el missatge[18].  

La funció mail retorna un valor booleà[14]. Retornarà true si s’ha pogut enviar 
correctament el missatge i false altrament, en cas que hagi succeït algun problema a l’hora 
d’enviar el mail. Comentar que tot i que el valor del booleà retornat sigui true això no garanteix 
que el missatge arribi a destí. Pot ser que la adreça no existeixi o hi hagin problemes pel camí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Les funcions IMAP 

PHP al igual que disposa d’una funció per tal d’enviar e-mails també disposa d’una 
llibreria per tal de rebre’ls, ara ja parlem d’una llibreria de funcions ja que rebre un e-mail no es 
una acció tan trivial com pot ser enviar-ho. Ja que són necessàries funcions per tal d’agafar les 
dades, esborrar les, modificar-les, etc. 

La llibreria IMAP disposa de 61 funcions, però per sort només necessitarem unes 
quantes per a crear un webmail complert i funcional, aquestes son: imap_open, imap_headers, 
imap_headerinfo, imap_delete e imap_body[13]. Tot i que els noms ens poden donar una idea 
de cadascuna anem a veure-les en detall una per una. 

Imap_open 

Aquesta funció serveis per obrir una sessió IMAP amb el servidor[13][3]. La seva 
estructura es com la veiem a la Taula 8.  

 

 

 

 

 

 
 

La funció imap_open, rep com a paràmetre d’entrada el nom del servidor entrant així com el 
port amb que s’ha de connectar amb ell, una cadena amb el nom d’usuari, una altre amb el 
password i un valor opcional.[13][3] 

Taula 8. Exemple d’obertura de sessió: 

Estructura base: 
int imap_open ( string mailbox, string username, string password, int flags) 
Exemple d’ús: 
$mbox = imap_open("{localhost:143}INBOX","user_id","password"); 
$mbox = imap_open("{localhost/pop3:110}INBOX","user_id","password"); 
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 Retorna la sessió IMAP si no hi ha hagut errors i fals en cas que se n’hagi produït algun. 
Aquesta funció tot i que porta com a nom IMAP, també pot ser feta servir per tal d’obrir sessió 
amb servidors POP[13][3]. Per a fer-ho s’indica desprès del nom del servidor el nom del 
protocol a utilitzar, tal com es veu al segon exemple de la Taula 8. 

Imap_headers 

 Aquesta funció serveix per obtenir totes les capçaleres dels e-mails dintre de la bústia 
d’entrada del servidor de correu[13][3]. La seva estructura es com la veiem a la Taula 9. 

 

 Se li passa com a paràmetre la sessió IMAP oberta amb la funció comentada 
anteriorment, desprès té una sèrie de paràmetres opcionals com msg_number per si es vol 
especificar un missatge concret del qual es vols llegir la capçalera. A més a més de dos 
paràmetres més per a configurar la longitud del ‘From:’ màxima a llegir (per exemple, si 
s’especifica tres, només llegirà tres caràcters de cada ‘From:’ de cada capçalera) i d’igual 
manera passa amb subjectlength[13][3].  

 La funció retorna un objecte amb informació referent a la capçalera. 

Imap_headerinfo 

 Aquesta funció serveix per obtenir la informació de la capçalera d’un missatge 
específic[13][3]. La seva estructura es com la veiem a la Taula 10. 

 

 

 Es una funció similar a imap_headers amb la diferencia que a aquesta se li ha de passar 
obligatòriament el número del missatge que es vol llegir. Podríem considerar-la com un tipus 
concret de imap_header[13][3]. Com es veu en la Taula 10 combinant imap_headers i 
imap_headerinfo, es pot crear una llista de correus rebuts. 

Imap_delete 

Amb aquesta funció es marca un e-mail de la bústia per tal de que s’esborri [13][3]. La seva 
estructura es com la veiem a la Taula 11. 

Taula 9. Estructura de la funció Imap_headers: 

 
object imap_header ( int imap_stream, int msg_number [, int fromlength [, int 
subjectlength [,]]) 
Exemple d’ús: 
$headers = @imap_headers($mbox) 

Taula 10. Estructura de la funció Imap_headerinfo: 

object imap_header ( int imap_stream, int msg_number [, int fromlength [, int 
subjectlength [,]]) 
Exemple d’ús: 
$$numEmails = sizeof($headers);  //Aconsegueixo el número de capçaleres 
for($i = 1; $i < $numEmails+1; $i++) {  //per cada missatge emmagatzemo 
$mailHeader = @imap_headerinfo($conn, $i);  //la capçalera i guardo 
$from = $mailHeader->fromaddress; //el From 
$subject = strip_tags($mailHeader->subject); //el subject 
$date = $mailHeader->date; //i la data 
echo "Email from $from, subject $subject, date $date<br>";  
} 



Llenguatges 

Jonathan Chacón   Página 33 

  

Una funció que rep com a paràmetre la sessió i en aquest cas msg_number es la referència al 
missatge que es vol esborrar. 

 Retorna com a paràmetre vertader si s’ha pogut esborrar fals si s’ha produït cap 
error[13][3]. 

Imap_body 

Amb aquesta funció serveix per a llegir el cos d’un missatge de la bústia d’entrada [13][3]. La 
seva estructura es com la veiem a la Taula 12. 

 

 

 

 

 Una funció que rep com a paràmetre la sessió i com passava amb imap_delete, 
msg_number és la referència al missatge que es vol llegir. A més disposa d’un tercer paràmetre 
opcional per tal d’activar diferents opcions. 

 Retorna una cadena amb el text del missatge[13][3]. 

Imap_ close 

Amb aquesta funció serveix per a tancar una sessió oberta amb imap_open[13][3]. La seva 
estructura es com la veiem a la Taula 13. 

 

 

 

 

 

 Una funció que rep com a paràmetre la sessió i retorna vertader si s’ha tancat 
correctament i fals si ha hagut cap problema. 

5.3.3 Funcions d’accés a la base de dades 

 Ja que hem triat PHP perquè permet conectar amb bases de dades aprofitem per 
comentar, una mica per sobre, com és conecta PHP a una base de dades MySQL així com quines 
funcions té per tractar les dades[17]. 

La funció mysql_connect 

 La funció mysql_connect estableix una connexió amb el servidor de MySQL. En cas que 
ja s’hagi realitzat una conexió previament retorna l’identificador de la conexió que ja establerta. 
Podem veure un exemple a la Taula 14. 

Aquesta funció retorna un idenificador de connexió, o false si s’ha produït cap error al 
realitzar la connexió amb la base de dades. 

 

Taula 11. Estructura de la funció imap_delete: 

Estructura base: 
int imap_delete ( int imap_stream, int msg_number) 
 

Taula 12. Estructura de la funció imap_body: 

Estructura base: 
string imap_body ( int imap_stream, int msg_number, int flags) 

Taula 13. Estructura de la funció imap_body: 

Estructura base: 
string imap_body ( int imap_stream, int msg_number, int flags) 
Exemple: 
imap_close($mbox); 
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La funció mysql_pconnect 

 La funció mysql_pconnect permet obrir una connexió de mode persistent, Taula 15. 

 Les diferències respecte la funció mysql_connect són dos: primer, la funció intenta 
trobar una connexió persistent que ja estigui oberta amb la mateixa màquina, usuari i 
contrasenya. Si la troba, retorna l’identificador de la sessió, en comptes de crear una nova 
connexió. La segona, la connexió amb el servidor MySQL no será tancada cuan finalitzi 
l’execució de l’scripts, sino que continuara oberta per un ús posterior. D’aquesta manera evitem 
tenir que reenviar dades repetidament al passar d’un script a l’altre. 

 

La funció mysql_close 

 La funció mysql_close permet tancar una conexió que s’hagi iniciat anteriorment amb 
mysql_connect. Notar que no es una funció estrictament necesaria ja que per defecte es tanquen 
totes les conexions al finalizar l’script en execució. Veiem l’estrutura del mateix a la Taula 16. 

 Aquesta funció retorna true si s’ha tancat la base de dades correctament o false 
altrament per indicar que s’ha produït algún error. 

 

Les funcions mysql_db_query i mysql_query  

La funció funcións mysql_db_query executa una consulta en la base de dades 
especificada. Retorna un identificador de connexió, o false en cas d’error. Podem veure la 
sintaxi dela funció a la Taula 17. 

Semblant a mysql_db_query tenim mysql_query amb la diferencia que aquí no 
s’especifica la base de dades on es vol realitzar la query. Aquí s’agafa directament la base de 
dades activa en el servidor. Aquesta funció retorna true o false per indicar si les operacions 
UPDATE, INSERT o DELETE han tingut éxit. Per la operació SELECT retorna un nou 
identificador de resultat. 

 

 

Taula 16. Exemple de tancament: 

//Se li passa l’identificador de la sessió oberta amb mysql_connect 
int mysql_close(identificador_sessio ); 

Taula 14. Exemple de connexió: 

/*Se li passa el nom del hostname, o en cas de no passar-li agafarà el valor 
per defecte “localhost”; el nom d’usuari, per defecte el nom d’usuari del 
servidor; i el password, que per defecte es una cadena buida. */  
int mysql_connect(string [hostname] , string [username] , string [password] ); 

Taula 15. Exemple de tancament: 

/*Se li passa el nom del hostname, o en cas de no passar-li agafarà el valor 
per defecte “localhost”; el nom d’usuari, per defecte el nom d’usuari del 
servidor; i el password, que per defecte es una cadena buida. */  
int mysql_pconnect(string [hostname] , string [username] , string [password] ); 
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Les funcions mysql_errno i mysql_error 

Dues funcions que retornen informacions sobre els últims errors que s’han produït en la 
última operació realitzada. La primera, mysql_errno, retorna el número del error produït, mentre 
que la segona, mysql_error, retorna el text associat a l’error produït, tal com veiem a la Taula 
18. 

 

 

 

 

La funció mysql_fetch_array i mysql_fetch_object 

La funcio mysql_fetch_array et permeteix accedir a les dades retornades al executar una 
consulta. Concretament la funcio mysql_fetch_array et permet guardar el resultat en un array 
per poder traballer posteriorment amb les dades obtingudes. A més permet accedir a les dades 
no només amb l’index númeric com normalment treballen els array, sino també mitjançant 
indexos associatius, utilitzant els noms dels camps clau de la taula. 

Aquesta funció retorna un array amb la informació o false si no hi ha files o s’ha produit 
algun error. Veiem un exemple d’ús a la Taula 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Per altra banda mysql_fetch_object funciona d’una manera similar a l’altre funció amb 
la diferencia que aquí es desen les dades dins un objecte. En aquest cas accedim a les dades 
mitjanánt la següent expressió: objecte->nom_del_camp. 

La funció mysql_data_seek 

La funcio mysql_data_seek mou el punter que indica la fila actual, al número de fila de 
la consulta que s’identifica en l’identificador Taula 20. La propera crida a mysql_fetch_row o 

Taula 17. Exemple de query: 

/*Se li passa el nom de la base de dades on es vol executar la consulta, un 
string amb la query a executar i l’identificador de la sessió oberta amb 
mysql_connect. */ 
int mysql_db_query(string database, string query, int link_identifier); 
int mysql_query(string query, int [link_identifier] ); 
 

Taula 18. Exemple de sentencies error: 

int mysql_errno();  
string mysql_error(); 

Taula 19. Exemple d’obtenció de dades: 

<php 
//realitzem la connexió 
mysql_connect($host,$user,$password); 
//Es realitza la consulta 
$result = mysql_db_query("database","select * from 
table"); 
//S’accedeix a les dades mitjançant la funció 
while($row = mysql_fetch_array($result)) { 
echo $row["user_id"]; 
echo $row["fullname"]; 
} 
mysql_free_result($result); 
?> 
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mysql_fetch_array retornaria aquesta fila. Veiem un exemple: primer executem una consulta per 
tal d’obtenir tots els missatges d’un usuari, els mostrem per pantalla i l’usuari fa clic amb un, 
amb mysql_data_seek podem posar el punter que indica la fila actual, a la fila desitjada i agafar 
les dades només d’aquest missatge. 

 

 

 

 

5.3.4 Conclusions 

PHP es un llengutge molt potent que permet treballar amb objectes com ho pot fer Java; 
té eines per enviar mails que forman part del seu paquet estandar, i d’aquesta manera no s’han 
d’afegir llibreries especifiques per treballar amb e-mails; permet gestionar fàcilment bases de 
dades amb funcions que també són estandard, per tant tampoc s’ha d’incloure paquests extres ni 
res més. A més a més, és un llenguatge pensat per a desenvolupar aplicacions web. Per contra, 
es força limitat per crear interficies i es serveix de l’HTML per a desenvolupar-les, per això es 
combina HTML i PHP. Com que depen del llenguatge HTML per a desenvolupar les interficies 
té les limitacions d’aquest per a crear-les. Problema que es solventa avui dia amb CSS 
(Cascading Style Sheets), que són bàsicament fulles per donar estils i enriquir les interfícies 
fetes amb HTML.  

5.4 Conclusions del capítol 

Descartats C/C++, l’eleció final esta entre Java (en forma JSP) i PHP combinats amb 
els llenguatges HTML, MySQL i JavaScript. Els dos llenguatges son fàcils d’aprendre i senzills 
de fer servir. Permeten treballar fàcilment amb opcions d’enviament de correus eléctronics, es 
poden conectar a bases de dades permetent administrar totes les opcions dels usuari. A més a 
més es poden combinar amb HTML permetent que sigui molt senzill i trival penjar cualsevol 
programa a Internet. Fins aquí PHP i Java son molt similars, pero Java necesite incloure 
paquests i llibreries extra per treballar amb e-mails i sistemes gestors de bases de dades, ja que 
no formen part del paquet estandar com passa en PHP i per tant s’haurien de pujar al servidor 
juntament amb el codi font. Per tant es lógic triar PHP com a llenguatge per a desenvolupar el 
gestor de correu electrónic. A més a més seguint la tendència d’avui dia en els sistemes 
moodle

vi, PHP es l’eina triada per desenvolupar aquest tipus d’aplicacions. 

 

Taula 20. Exemple d’obtenció de dades: 

/* Se li passa l’identificador retornat per la consulta i el número de 
fila a posar el punter */ 
int mysql_data_seek(int result_identifier, int row_number); 
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6. Protocols de Xarxa. 

Abans de començar el procés de creació vull tractar una mica els protocols més comuns 
al treballar amb gestors de correu electrònics per tal de familiaritzar al lector amb algunes sigles 
o conceptes que es repetiran al llarg del treball. 

El primer subapartat tracta del protocol que es fa servir per enviar e-mails, el protocol 
simple de transferència de correu. És el protocol que es farà servir per enviar els missatges des 
del nostre gestor de correu electrònic. 

Els dos següents subapartats estan destinats als protocols que fa servir el client web per 
tal d’obtenir els correus electrònics emmagatzemats al servidor web. S’utilitza o bé un o bé 
l’altre, depenen de les necessitats de l’usuari, i és una característica que, normalment, es pot 
configurar al client web. En el nostre cas com que el que s’està desenvolupant es una aplicació 
web no ens hem de preocupar d’aquests protocols, ja que són protocols que utilitzen els clients 
per demanar al servidor web els correus d’un usuari “X”, i com que el nostre correu estarà al 
servidor web, no ens hem de preocupar d’aquests protocols. S’entendrà millor el concepte al 
llegir aquests subapartats. Tot i no fer-los servir, com que estan relacionats amb el món dels 
protocols de correu electrònic m’ha semblat convenient comentar-los breument en aquest 
apartat. 

Finalment, en l’últim subapartat es descriu el protocol que utilitzen els gestors de correu 
per donar format a les dades del missatge per tal de poder enviar-les per Internet. Tot i que hi ha 
altres protocols per fer això com el uuencodevii o el yEncviii, actualment el més utilitzat és el que 
descriu l’últim subapartat. 

6.1 Simple Mail Tranfer Protocol (SMTP) 

El primer protocol que tractarem en aquest apartat és el Simple Mail Tranfer Protocol 
(SMTP), o, en català, protocol simple de transferència de correu. Aquest protocol serveix per 
enviar e-mails a un o diversos receptors[9]. Aquest protocol funciona seguint 3 passos[16], 
corresponents als tres primers passos de la Figura 7. En el primer pas l’aplicació web agafa el 
missatge que ha escrit l’usuari, el codifica i l’envia al servidor web SMTP sortint. En el següent 
pas el servidor SMTP utilitza una consulta DNSix per a conèixer els servidors web de correu 
entrant del dominix de la llista de destinataris especificats en l’e-mail, i envia els correu als 
servidors que corresponguin. Aquests emmagatzemen el correu en la bústia dels destinataris. El 
proper cop que algun dels destinataris es connecti a la seva bústia veurà que li ha arribat un nou 
correu. 

6.2 Post Office Protocol (POP)  

Aquest protocol i el següent serveixen per accedir a la bústia de correu que hi ha al 
servidor SMTP, la diferència radica en la manera com agafen els correus. Si mirem la Figura 7, 
són els protocols que s’usen al pas 4 per recollir el correu.  

El protocol Post Office Protocol (POP), o, en català, protocol de l’oficina de correus, 
serveix perquè el client pugui recollir els e-mails del servidor SMTP i poder llegir-los[9]. 
Aquest protocol es basa en que hi ha una sola safata per a cada usuari, això significa que si 
mires el correu en un ordinador “x”, quan el vols mirar a un ordinador “y” ja no podràs fer-ho 
perquè quan el client es descarrega els e-mails al teu ordinador “x” esborra la safata del servidor 
SMTP i per tant no podràs accedir als correus que has baixat a l’ordinador “x”. És un protocol 
que s’utilitza quan només llegeixes el correu des del teu ordinador personal. 
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6.3 Internet Message Access Protocol (IMAP) 

El protocol Internet Message Access Protocol (IMAP), o en català protocol d’accés als 
missatges per Internet,  com el protocol POP serveix perquè un client pugui recollir els e-mails 
del servidor SMTP i pugui llegir-los[9]. Es semblant al protocol POP amb la diferència que es 
basa en que cada usuari té múltiples safates d’entrada i per tant només descarrega una copia de 
la safata que hi ha al servidor SMTP, Això significa que si tu primer entres a la teva bústia des 
del portàtil i després entres des de l’ordinador personal veuràs la mateixa bústia de correu, 
perquè el que ha fet ha estat descarregar-se una copia de la bústia, en lloc de moure-la i esborrar 
els e-mails del servidor web SMTP. El principal problema d’aquest protocol és que es pot 
arribar a sobrecarregar el servidor. És un protocol molt útil quan accedeixes al teu gestor de 
correu des de diversos ordinadors: des del portàtil, l’ordinador personal de casa, l’ordinador de 
l’empresa, etc. 

6.4 Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) 

El protocol Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME), o, en català, extensions de 
correu Internet amb multipropòsit, és un protocol per donar format als arxius adjunts dels e-
mails[9], contant com adjunt, el text, l’àudio, el vídeo, etc.. Aquest protocol consta d’una sèrie 
de convencions o especificacions amb el propòsit de que es pugui intercanviar tot tipus d’arxius 
a través d’Internet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.      Passos del protocol SMTP 

Pas 1 
Creació i enviament del missatge 

Gestor de Correu 
-Generar mail en format 
SMTP. 
-Enviar mail al servidor de 
correu sortint. 

   

 
E-mail 

Pas 2 
Entrega al servidor entrant 

Servidor de Correu 
-Detecció del servidor SMTP 
del destinatari. 
-Entregar correu al servidor 
destinatari. 

   

 
E-mail 

··· 

Pas 3 
Emmagatzenament del missatge 

Servidor de Correu 
-Recepció i emmagatzematge 
del correu en la bústia del 
destinatari. 

   

 
E-mail 

Pas 4 (Extra) 
Entrega final del missatge 

Gestor de Correu 
-Accés per POP o IMAP al 
servidor de correu entrant i 
descarrega del missatge. 

   

 
E-mail ··· 

 
 

    
 

 

 
SMTP             POP/IMAP 
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Concretament, cada arxiu té un tipus MIME. El tipus MIME és una descripció de què és 
exactament l’arxiu, això se sol utilitzar perquè es pugui saber la manera en que s’ha de tractar el 
arxiu. Per exemple, un arxiu amb extensió “pdf” es descrit com: aplicació/pdf, o una imatge amb 
extensió “bmp” és descrita com imatge/bmp. D’aquesta manera qui rep l’arxiu sap exactament 
que és i com l’ha de reconstruir i tractar. 

6.5 Conclusions del capítol 

Arribats a aquest punt ja sabem quins tipus de protocols s’utilitzen actualment per a 
treballar amb correus electrònics: s’utilitza SMTP per enviar els missatges, POP o IMAP per a 
recollir-los i MIME per codificar els continguts dels missatges, de manera que el programa 
destinatari pugui reconèixer els arxius.  

En el cas del nostre projecte només haurem de tenir presents tres d’ells: el protocol 
SMTP per a configurar el missatge sortints, i el protocol MIME per tal de codificar els arxius 
adjunts amb el correu. I un dels dos per recollir-los POP o IMAP. Sobre els dos primers tenim la 
sort que PHP ja dona força eines i avantatges per tal de que la configuració d’aquest dos 
protocols sigui lo més fàcil possible. Pel que fa als altres dos protocols, el POP i el IMAP 
disposen d’unes funcions anomenades IMAP (com el nom del protocol) que ens permeten 
treballar amb el servidor de correu entrant[15]. Tot i que porta el nom IMAP també és pot 
treballar com si fos POP[15]. 

Per finalitzar amb aquest apartat podem veure el procés complet d’enviament en la Figura 7: on 
els tres primers passos ja han estat descrits quan es parlava del protocol SMTP i el quart pas 
reflexa la recollida dels e-mails per part del gestor de correu electrònic. 
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7. Procés de creació 

Aquest capítol el vull dedicar a parlar del procés de creació del gestor de correu, els 
passos que s’han anat seguint per a crear-lo, així com informació relacionada amb aquest procés 
de creació. Entenem com informació relacionada la informació que s’ha cercat per tal de 
conèixer el funcionament d’un gestor de correu, com es comunica amb l’exterior, com guarda 
les dades, etc. 

D’aquesta manera el primer apartat esta dedicat a les tasques que s’han fet abans de 
començar a programar el gestor de correu per tal de preparar-ho tot per a la programació del 
codi. 

El següent apartat està dedicat al disseny de la base de dades. Com que es independent 
del disseny de la interfície és de les primeres coses que es poden desenvolupar. A més a més, en 
el nostre gestor de correu electrònic, juntament amb l’enviament de les dades, es pot considerar 
com un dels nuclis principals del programa, perquè no seria un gestor de correu electrònic si no 
fos capaç d’emmagatzemar les dades i els correus del client que l’utilitza. 

L’apartat final tracta sobre el procés d’implementació del gestor de correu electrònic. 
Així com el mapa de navegació del mateix, i també inclou informació relacionada amb el procés 
d’implementació del webmail 

7.1 Previs per poder programar 

En aquest punt del treball, sabem què volem programar i amb quin llenguatge volem 
programar, així que només ens falta preparar les eines per tal de poder treballar. Per això hem de 
prepara dues coses: la primera d’elles necessària per poder desenvolupar una aplicació web en 
PHP, en el nostre cas un webmail, parlo d’un servidor a internet que suporti PHP (servidor del 
que no disposo), o bé descarregar al nostre ordinador un servidor com pot ser l’Apachexi, 
juntament amb el PHP, i treballar localment a la meva màquina (que és justament el que he fet). 
A més a més per poder treballar amb MySQL també s’haurà de descarregar un MySQL server, 
com s’ha comentat en l’aparat anterior, i configurar-ho tot per que treballi conjuntament. 
Realitzar aquesta tasca de sincronització i configuració perquè tot treballi en equip, pot ser força 
complicat per un programador inexpert i novell, com és el meu cas, però gràcies a un company 
vaig conèixer l’existència de l’AppServ, un paquet preconfigurador d’Apache, PHP i MySQL, 
perquè tot treballi conjuntament.  

 
Figura 8.      exemple de finestra d’AppServ 
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Amb una sèrie de pantalles i passos senzills el programa s’encarregarà de configurar e 
instal·lar totes les eines que necessitem per a treballar amb totes elles conjuntament. Al executar 
l’instal·lador d’AppServ es mostra una sèrie de finestres, com la de la Figura 8. El manual per tal 
de configurar l’AppServ el trobem sencer dins els annexos a l’apartat de manuals. 

La segona eina que necessitem i que vaig tenir que preparar va ser un servidor de correu 
electrònic per tal de poder rebre i enviar e-mails. Com es pot observar a la part dreta de la 
Figura 6 un servidor de correu esta composat de dues parts: un servidor SMTP  per tal d’enviar 
per internet els emails que preparen les funcions que proporciona PHP i un servidor POP/IMAP 
per tal de recollir els e-mails que arriben del exterior.  

Per la primera part vam descarregar e instal·lar a casa un servidor SMTP, o també 
conegut com un servidor de correu sortint. El nom del servidor que ens vam baixar es PostCast 
un servidor SMTP molt fàcil de configurar i fer servir. Tot i que, amb aquest servidor, ens vam 
trobar amb el problema que altres webmail com hotmail, yahoo o gmail no rebien els correus 
que enviem des de el meu ordinador . Per arreglar això vaig enviar un correu electrònic a 
l’equip de contacte de hotmail per veure que podia fer per solucionar el problema ja que no 
entenia perquè no podia rebre a hotmail els correus que m’enviava a la meva safata de hotmail, 
mentre que si els rebia al a meva safata del campus global. Als poc dies d’enviar el mail em van 
comentar que no podien acceptar correus d’un servidor SMTP que s’identificava com 
“miserver.com” i que no estava associat a cap domini vàlid i que si volia que webmails més 
seriosos com ells m’acceptessin els missatges havia de configurar correctament el meu servidor 
SMTP. 

Per a la segona part havia de descarregar un servidor POP/IMAP que s’encarregues de 
rebre els diferents e-mails i emmagatzemar-los. Per tal de rebre e-mails he d’associar un domini 
al meu ordinador, que per tant té la meva IP, i fer que el servidor POP/IMAP agafi els e-mails 
que la gent envií al meu domini (‘@domail.homeunix.org’) els rebi el meu ordinador, 
concretament al servidor POP/IMAP. Fins aquí la teoria, ja que a finals de projecte encara no he 
aconseguit configurar-ho tot correctament, ni tan sols amb l’ajuda d’alguns professors als quals 
vaig demanar consell, per tal de rebre correctament els e-mails. Si s’hagués configurat tot 
correctament i s’hagués associat el domini al servidor IMAP/POP instal·lat a la meva màquina, 
quan qualsevol persona enviés un e-mail a una adreça acabada amb “@domail.homeunix.org” 
aquest correu seria enviat al meu servidor IMAP/POP del meu PC.  

Per consegüent s’ha aconseguit enviar e-mails a alguns webmail, i no s’ha pogut rebre 
e-mails de l’exterior. Per tal de rebre e-mails de les meves pròpies comptes, he creat una 
expressió regular que reconeix les adreces destinatari i si alguna acaba en 
‘@domail.homeunix.org’ guarda una copia del e-mail a la meva base de dades.  

7.1.1 Conclusions 

Gràcies a AppServ hem pogut configurar i preparar totes les eines per començar a 
treballar en el nostre webmail. Ja disposem d’un servidor amb PHP per tal de poder incloure 
codi PHP dins l’HTML i que el servidor el reconegui, i d’un servidor MySQL configurat perquè 
sigui capaç de treballar amb l’Apache. Però dins del servidor MySQL encara no hem creat cap 
usuari per treballar, cap base de dades ni res semblant. Tot això es modelarà i desenvoluparà en 
el següent apartat d’aquest projecte. 

Pel que fa al servidor de correu, el nostre webmail té unes funcionalitats mínimes 
implementades, tot i que com hem comentat, no pot enviar e-mails a tots els webmails existents 
i tampoc pot rebre e-mails d’altres webmail. Aspectes que es deixen per a solucionar en el futur. 

7.2 Disseny de la base de dades 

En aquest apartat parlaré de la base de dades que farà servir el gestor de correu 
electrònic. Crea la base de dades és el primer pas que he seguit a l’hora de desenvolupar el 
client de correu electrònic, ja que és una cosa que es pot fer sense tenir gaire present com serà el 
disseny de la interfície. Per a desenvolupar-la només es necessari conèixer les dades que es 
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voldran desar en la base de dades i el coneixement necessari per a crear models de dades 
relacionals. 

Aquest apartat consta de dos subapartats, en el primer d’ells es presenten els diferents 
dissenys que es van fer per a la base de dades: concretament es van fer 3. Tots tres són models 
relacional correctes, però que restringirien les característiques del gestor. Després dels dos 
primers es va aconseguir un que, en principi, té en comptes totes les necessitats del gestor de 
correu electrònic. 

Un cop creat el model relacional de la base de dades del nostre gestor, s’ha passat el 
model relacional a un model lògic Gràcies a aquest model, el model lògic, es pot convertir la 
teoria en practica, podent implementar la base de dades dissenyada a l’apartat del model 
relacional. En aquest cas només he realitzat el pas de model relacional a lògic del segon i del 
tercer model relacional que es van dissenyar per a la base de dades, ja que només es va realitzar 
la conversió un cop vaig estar, mes o menys, segurs que la base de dades era la desitjada. El 
segon model em va semblar prou bo i per això vaig procedir a fer el pas de relacional a lògic, 
però després em van demanar que inclogués opcions de llibreta de direccions i subcarpetes, així 
que un cop desenvolupat el tercer model, es va tornar a passar a lògic.  

7.2.1 Model relacional 

 Primer vaig dissenyar un model relacional amb dos entitats bàsiques, usuaris i 
missatges. L’entitat missatges incloïa un camp ‘nom_carpeta’ per identificar a quina carpeta 
està el missatge. Aquest disseny correspon al de la Figura 9. En aquest model només tenim dues 
entitats, la primera anomenada ‘Usuari’ on guardarem algunes dades relacionades amb l’usuari 
com: la seva adreça de correu electrònic que servirà per identificar inequívocament l’usuari; la 
seva contrasenya o clau, i algunes dades de caràcter personal com el seu nom i els seus 
cognoms. La segona taula l’anomeno ‘Missatge’ i la utilitzaré per emmagatzemar la informació 
relacionada amb els missatges. Aquí guardo la data d’enviament, que em servirà juntament amb 
l’adreça de l’usuari que envia el mail per identificar el missatge. Guardo també l’adreça del 
destinatari al que vull enviar el mail i , per descomptat, el text del missatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tractar dos entitats (usuari i missatge) com si fossin tres no m’acabava d’agradar, així 
que en un segon model vaig crear un disseny basat en tres entitats: usuaris, carpetes i missatges 
com es veu a la Figura 10. En l’entitat ’Usuari’ es guarda tota la informació relacionada amb el 
usuaris: la primera entitat, l’adreça, el nom, els cognoms, i la clau d’accés; després tenim 
l’entitat ‘Carpeta’, que es una entitat dèbil que depèn de l’usuari, ja que tots el usuaris tenen una 
safata d’entrada, però la safata d’entrada d’en Joan serà diferent de la d’en Pep, i per tant per 
identificar una carpeta es necessita l’usuari; finalment, tenim l’entitat ‘Missatge’ que guarda tota 
la informació relacionada amb el missatge, i esta relacionada amb la carpeta en una proporció ú 
a “n”, ja que una carpeta pot tenir “n” missatges però un missatge no pot estar a més d’una 
carpeta. 

 

USUARI 
-adreça 
-clau 
-nom 
-cognom1 
-cognom2 

MISSATGE 
-data 
-origen 
-destí 
-text 
-nom_carpeta 

n 1 

DISENY BASE DE DADES 

té 

Figura 9.      Primer disseny de la base de dades 
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Aquest model podria haver funcionat però amb l’inconvenient que no em vaig plantejar 
que poguessin haver subcarpetes, i per tant no permet fer-les, ja que un usuari pot tenir una 
carpeta “x” amb “n” mails, però aquest model no reflexa que un usuari pugui tenir subcarpetes. 
Així que es va descartar. I es va procedir a elaborar un tercer model relacional. 

 Després es va desenvolupar un nou model relacional que solucionaba tot l’anterior amb 
un extra afegit. Ara també es tractaba la llibreta de direccions. Entitat que no s’havia creat 
anteriorment. Per conseguent el meu model de base de dades relacional consta de quatre 
entitats: ‘Usuari’ per guardar tota la informació relacionada amb aquest, ‘Carpeta’ per poder 
treballar amb carpetes i subcarpetes, una entitat ‘Missatge’ per guardar totes les dades 
relacionades amb el missatge, i la nova entat ‘Llibreta de direccions (LLA)’, per guardar la 
informació de tots els contactes de cada usuari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.      Segon disseny de la base de dades 

DISENY BASE DE DADES 

USUARI 
-adreça 
-clau 
-nom 
-cognom1 
-cognom2 

MISSATGE 
-data 
-origen 
-destí 
-text 

n té 

CARPETA 
-nom_carpeta 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.      Tercer disseny de la base de dades 

DISENY BASE DE DADES 

conté 

MISSATGE 
-data 
-origen 
-destí 
-text 
-estat 

n 

té 

1 

USUARI 
-adreça 
-clau 
-nom 
-cognom1 
-cognom2 

Llibreta @ 
-id 
-nom 
-cognom1 
-cognom2 
-adreça 
electrònica 
-adreça física 
-telefon 

1 

1 

té 

1 

n 

CARPETA 
-id 
-nom_carpeta 

1 

n 
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El resultat es pot observar en la Figura 11: veiem que usuari es relaciona amb la llibreta 
de direccions en una proporcio ú a ú, ja que una llibreta de direccions es només per a un usuari, 
i al mateix temps, un usuari només pot tenir una llibreta de direccions. Què pasaria si dos 
usuaris tenen la mateixa llibreta de direccions? Per això s’ha creat un identificador Id a llibreta 
de direccions que fa que cada llibreta sigui única. Aquesta entitat consta dels següents camps: id 
(clau de l’entitat), nom del contacte, cognoms del contacte, adreça electrònica del contacte, 
adreça física del contacte i telefon del mateix. En la Figura 10 veiem que com en el model de 
dades anterior l’usuari es relaciona amb carpeta, per aquest cop sense que carpeta sigui entitat 
dèbil, ja que carpeta també consta d’un identificador númeric que fa cada carpeta única. La 
proporció que s’ha triat en aquesta relacio, la de usuari a carpeta, ha estat d’ú a “n”, ja que un 
usuari pot tenir “n” carpetes i aquestes carpetes només les ha de poder veure ell. S’observa, a 
més a més, que ara hi ha una relació reflexiva en la mateixa entitat carpeta. Relació reflexiva en 
proporció ú a “n”, ja que una carpeta pot contenir “n” carpetes a dins, pèro una carpeta no pot 
estar dins de dos carpetes diferents, no existeixen accessos directes ni res semblant. Finalment 
veiem que d’identicamera al cas anterior missatge es relaciona amb carpeta, amb la mateixa 
proporcio comentada anteriorment, en aquest cas no hi ha hagut cap canvi. L’únic detall que ha 
canviat en la classe missatge ha sigut l’aparició de la variable estat del missatge, si s’ha llegit o 
no, si es borrador, etc.. 

Aquest model tampoc va funcionar ja que es va dissenyar malament la part de llibreta 
de contactes, ja que només permetia crear un contacte. La idea era que cada ausuari tingues una 
llibreta de direccions i que en cada llibreta hi hagues un seguit d’usuaris, però es va modelar 
malament. Perquè funcionés cada usuari ha de tenir una única llibra d’adreces i en cada llibrete 
d’adreces s’ha de relacionar amb “n” usuaris, per tant s’observa clarament que es una relació 
reflexiva d’usuari a usuari com es pot veure a la Figura 12, ja la definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12.      Quart disseny de la base de dades 
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7.2.2 Model lògic 

Un cop dissenyat el segon model relacionat, un que va semblar prou bo per continuar 
treballant , el següent pas que s’ha realitzat ha sigut passar el model relacional al model lògic 
convertint les entitats i relacions en taules amb les que poder treballar en MySQL. El resultat ha 
estat el que es pot observar en la Figura 13.  

 

Les variables amb les que treballarem són estàtiques i per tant tenen un límit. Per 
exemple una adreça en el nostre gestor de correu no podrà superar els cinquanta caràcters, 
descomptant els caràcters obligatoris que apareixen darrera de l’arrova, i arrova inclosa 
(@domail.homeunix.com), queden trenta caràcters per indicar una adreça. Tot i que canviar 
aquest valor no suposa cap problema. La clau tindrà un màxim de vint-i-cinc caràcters, que 
sembla una longitud força raonable. El nom i cognoms vint caràcters cadascú, uns valors mes 
que suficients per cobrir noms llargs com poden ser: Francesc Xavier (quinze caràcters) o Maria 
Encarnació (setze). La mateixa longitud també s’aplica als cognoms. En la part de Missatge 
tenim origen i destí que ocupen cinquanta caràcters, com una adreça del nostre gestor, recordem 
que son xifres que es poden augmentar si calgués. En el cas dels missatges de text hem fixat 
cinc mil caràcters, els mateixos que té fixat un fotolog per a les entrades de text, i que quedà 
comprovat que son suficients per treballar-hi. 

Les claus que primàries de les dues taules que s’han escollit de cada taula són: adreça 
en la taula usuari i data i origen en la segona. En el cas dels usuaris l’adreça electrònica serveix 
per identificar inequívocament a un usuari dels altres. En el cas del missatge, la manera per 
identificar-lo que hem triat ha sigut agafar la data i l’origen per a identificar cada missatge. 

Com després vam decidir agafar l’altre model mes complert amb quatre entitats: 
recordem que són usuari, missatge, carpeta i llibreta de direccions. Es va haver de tornar a 
transformar el model relacional a un lògic, aquest ja definitiu. En principi, el model relacional 
final que s’ha dissenyat, tal com s’ha comentat en el subapartat anterior ja cobreix totes les 
característiques d’un gestor de correu electrònic. El resultat de realitzar la transformació de 
model relacional a model lògic es pot veure en la Figura 14. 

CREATE TABLE Usuari( 

 adreça VARCHAR(50), 

 clau VARCHAR(25) NOT NULL, 

 nom VARCHAR(20) NOT NULL, 

 cognom1 VARCHAR(20), 

 cognom2 VARCHAR(20), 

 PRIMARY KEY(adreça) 

); 

 

CREATE TABLE Carpeta ( 

 Nom_carpeta VARCHAR(50), 

 Adreça VARCHAR (50), 

PRIMARY KEY(adreça, Nom_carpeta), 

FOREIGN KEY (adreça) REFERENCES Usuari(adreça) 

); 

CREATE TABLE Missatge( 

 data DATETIME, 

 origen VARCHAR(50), 

 destí VARCHAR(50), 

 text VARCHAR(5000), 

 PRIMARY KEY (data, origen), 

 FOREIGN KEY (origen) 

REFERENCES Usuari(adreça) 

); 

 

Figura 13.      model lògic del segon model relacional 
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Al igual que amb l’anterior model les variables també són estàtiques. En aquest sentit 
no hi ha hagut cap canvi. Però han aparegut petits canvis respecte el model lògic anterior: ara la 
clau de ‘usuari’ es tipus BLOB (Binari Large OBject) per tal de poder encriptar la columna de 
les claus, per si algun usuari malintencionadament aconsegueix obtenir la taula de les dades de 
l’usuari no pugui visualitzar les dades de la contrasenya. Ara a missatge n’ha aparegut unes 
quantes noves: ‘assumpte’ per indicar l’assumpte del missatge; ‘estat’, que indica l’estat del 
missatge: si s’ha llegit o si es un esborrany, etc; i ‘ruta_arxiu’ per guardar la ruta de l’arxiu 
guardat al servidor que s’adjuntat al missatge. reply_to, per guardar el camp de replica a una 
altre direcció si s’activa a la capçalera del missatge. 

 En aquest cas les claus primàries i foranes del model lògic anterior varien molt poc. En 
la taula de la llibreta d’adreces, la clau , la clau primària són l’adreça d’un usuari i l’adreça del 
seu contacte. A l’entitat carpeta la seva clau és un ‘id’ incremental, i té referències cap a l’usuari 
(l’amo de la carpeta), i una altre referència cap a la carpeta que el conté, pot ser NULL indicant 
que és carpeta principal. 

CREATE TABLE Usuari( 

 adreça VARCHAR(50), 

 clau BLOB NOT NULL, 

 nom VARCHAR(20) NOT NULL, 

 cognom1 VARCHAR(20), 

 cognom2 VARCHAR(20), 

 PRIMARY KEY(adreça) 

); 

CREATE TABLE LLA ( 

adreça1 VARCHAR(50) NOT NULL, 

adreça3 VARCHAR(50) NOT NULL, 

nom VARCHAR(20) NOT NULL, 

cognom1 VARCHAR(20), 

cognom2 VARCHAR(20), 

telefon INTEGER, 

adreçaFisica VARCHAR(200), 

PRIMARY KEY (adreça1, adreça2) 

FOREIGN KEY (adressa1)  

REFERENCES Usuari(adressa), 

FOREIGN KEY (adressa2)  

REFERENCES Usuari(adressa) 

); 

 

CREATE TABLE Missatge( 

 data DATETIME, 

 origen VARCHAR(50), 

 destí VARCHAR(50), 

 assumpte VARCHAR(50), 

 text VARCHAR(5000), 

 estat VARCHAR(20), 

 nom_carpeta INTEGER, 

 ruta_arxiu VARCHAR(100) 

 PRIMARY KEY (data, origen), 

 FOREIGN KEY (nom_carpeta)  

REFERENCES Carpeta(id) 

); 

CREATE TABLE CARPETA ( 

 id INTEGER, 

 nom VARCHAR(20), 

 adreça VARCHAR(50), 

 nomContenidor INTEGER, 

 PRIMARY KEY (id), 

 FOREIGN KEY (adreça) 

REFERENCES Usuari(adreça), 

 FOREIGN KEY (nomContenidor) 

REFERENCES CARPETA(id) 

); 

Figura 14.      model lògic del model relacional final 
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7.2.3 Configuració de MySQL 

Per acabar amb l’apartat de la base de dades, realitzo l’últim pas: creo la base de dades 
seguint el model lògic que anomenaré “BDDoMaiL” i on és crearan les taules juntament amb 
alguns inserts per fer les proves. Fet això ja tenim la base de dades preparada per a treballar. 

  Però abans de poder crear la base de dades hem de posar en marxa el servidor MySQL. 
Per fer això executem una consola de comandes i anem al directori on tenim instal·lat el 
servidor MySQL. Un cop en el directori entrem dins la carpeta “bin”, en el meu cas hem seguit 
la ruta: “C:\Archivos de programa\MySQL\MySQL Server 5.0\bin“. Un cop estem ja dins del 
directori bin executem la següent comanda: “mysqld.exe --console“ , un cop executada la 
comanda s’activa el servidor i ens mostra uns missatges de control, la finestra es quedarà oberta 
executant el servidor MySQL. 

Tornem a anar al mateix directori amb una altre consola de comandes i un cop estem 
dins del directori “bin”, executem la comanda: “mysqladmin -u root -ptoor ping”. Si obtenim 
com a resposta el missatge: ‘mysqld is alive’, és que tot s’està executant sense problemes. 

El següent pas serà configurar un usuari per tal de treballar amb la base de dades que 
crearem posteriorment. Per fer això seguirem els passos mostrats a la Taula 21. 

 
 Un cop hem creat el nostre usuari i la base de dades tornem a estar al directori “bin”. 
Per a crear la base de dades hem teclejat  la consola la comanda (com mostra la Taula 21): 
“mysqladmin.exe -u root -p create bddomail”, on bddomail és el nom de la base de dades que 
crearem, i premem intro. Recordar que un cop premem intro ens demanarà el password de 
l’usuari root, l’introduïm, per defecte ‘toor’. Un cop teclejada la comanda anterior ja hem creat 
la nostra base de dades. Ara mateix esta buida i no té cap taula, per començar a crear taules 
entrem amb l’usuari que hem creat per això. Per accedir a la nostra base de dades fem servir la 
comanda: “mysql.exe -u domail –ppfc2007 bddomail”, on ‘domail és l’usuari que hem creat 
abans, desprès tenim -p seguit de la nostra contrasenya i finalment el nom de la base de dades 
on volem accedir. Si tot ha sortit bé ens sortiran un parell de missatges donant-nos la 
benvinguda al monitor MySQL, a més a la consola de comandes tindrem: “mysql>”, on ja 
podrem introduir comandes de MySQL per tal de crear les taules i treballar amb elles. 

 

Taula 21. Passos per crear un usuari 

//creem la base de dades amb nom BDDomail 
mysqladmin.exe -u root -p create BDDomail 
//Accedim amb l’usuari per defecte de la base de dades 
mysql.exe -u root –ptoor 
/* Ara hem entrat a la base de dades amb l’usuari root que té per contrasenya 
toor (root al revés */ 
/*A continuació per motius de seguretat canviem la contrasenya a l’usuari 
root*/ 
SET PASSWORD FOR root@localhost=PASSWORD(‘PFC2007); 
//Creem un usuari de treball 
CREATE USER domail IDENTIFIED BY 'pfc2007'; 
GRANT ALL PRIVILEGES ON bddomail.* TO domail@localhost IDENTIFIED 
BY 'pfc2007'; 
/* Ara ja hem creat un usuari ‘domail que té contrasenya 'pfc2007', i que ens 
permetrà treballar amb la base de dades que crearem*/ 
//per acabar teclegem la comanda quit per sortir 



Procés de creació 

Página 48  Jonathan Chacón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a crear les taules per a poder començar a treballar, fem servir sentencies com veiem 
a la Taula 22. On “CREATE TABLE XXX (....);” es la comanda per a  crear una taula de nom 
‘XXX’, i el que trobem després entre parèntesi són les definicions de diferents variables, 
recordar que desprès de declara una variable cal posar una coma, i un punt i coma al tancar el 
parèntesi. A la Taula 22 només observem una petit mostra de com s’ha de crear una taula, 
l’script amb la creació de totes les taules de la base de dades domail, es pot trobar als annexos 
dins de l’apartat dedicat als d’scripts. 

7.2.4 Seguretat a la base de dades 

La seguretat no es un tema que s’hagi tractat molt a fons, però tot i així s’han 
implementat uns mínims de seguretat com veurem a continuació.  

Per tal de fer les consultes s’ha creat l’usuari “domail” que només té privilegis sobre la 
nostra base de dades, BDDomail tal com es veu a la Taula 21, i per tant no podrà accedir a cap 
altre base de dades que hi hagi al servidor MySQL. 

Dins de la nostre base de dades una altre punt a considerar es la informació que es 
guarda dels usuaris, concretament la seva contrasenya d’accés a l’aplicació. Per tal de protegir la 
informació de la clau d’accés s’ha utilitzat dues funcions que facilita MySQL per tal d’encriptar 
i desencriptar informació fent servir l’algoritme oficial AES (Advanced Encryption Standard), 
les funcions són: AES_ENCRYPT() i AES_DECRYPT(). Les dues funcions reben com a 
paràmetres la cadena a codificar i una contrasenya per tal de codificar de manera única la 
informació donada. D’aquesta manera si codifiques la columna clau amb AES_ENCRYPT(clau, 
“pfc2007) i amb AES_ENCRYPT(clau, “pfc2006), obtindràs resultats diferents. Alhora de 
recuperar la informació encriptada hauràs de fer servir la mateixa contrasenya que vas fer servir 
per encriptar, perquè de lo contrari no recuperaràs la informació original. D’aquesta manera si 
un usuari espavilat aconsegueix obtenir les dades de la taula ‘Usuari’, no podrà veure les 
contrasenyes dels usuaris.  

Per tal de fixar la mateixa contrasenya hem fet servir la consulta “SELECT 
@password:='pfc2007'”, creant així una variable amb la contrasenya per codificar i descodifiar. 
Això té un petit inconvenient, i es que aquesta variable es destrueix al tancar la connexió. Per 
tant si accedim a la base de dades amb la funció mysql_connect aquesta es tancarà cada cop que 
s’acabi d’executar un script, fent que la contrasenya s’hagi d’enviar en cada execució i per tant 
facilitant que algú la pugui interceptar. Per evitar això es realitza les connexions amb 
mysql_pconnect que crea una connexió persistent tal com hem vist anteriorment a l’apartat 
“5.3.3 Funcions d’accés a la base de dades”. D’aquesta manera només cal enviar la contrasenya 
el primer cop que es connecta a la base de dades. 

7.2.5 Conclusions 

En aquest apartat hem dissenyat diferents models relacional fins a trobar el definitiu per 
al nostre webmail. Com sempre s’ha hagut de fer diversos dissenys abans de trobar un 
suficientment bo i que cobreixi totes les necessitats del nostre gestor de correu electrònic: desar 

Taula 22. Exemple de creació de taula 
CREATE TABLE LLA ( 
 id INTEGER, 
 nom VARCHAR(20) NOT NULL, 
 cognom1 VARCHAR(20), 
 cognom2 VARCHAR(20), 
 adreçaWeb VARCHAR(50), 
 telèfon INTEGER, 
 adreça VARCHAR(200), 
 PRIMARY KEY (id) 
); 
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les dades dels contactes, desar els missatges, crear carpetes i subcarpetes per emmagatzemar els 
e-mails i guardar les dades del propi usuari, emmagatzemant totes les dades que necessitem. 

Un cop hem tingut el model relacional definitiu, que en nostre cas ha sigut dos cops, 
l’hem transformat al model lògic per tal de poder treballar amb ell en MySQL. 

Finalment hem vist com podem configurar MySQL per tal de poder treballar-hi, creant 
la base de dades i les taules que necessitem. Per tant podem afirmar que aquest capítol ens ha 
servit per poder dissenyar, crear i configurar la nostre pròpia base de dades pel nostre gestor de 
correu electrònic. 

7.3 Implementació en PHP 

En aquest punt del projecte ja tenim totes les eines preparades per tal de començar a 
programar el gestor de correu electrònic. Per tant ha arribat el moment de parlar de la 
implementació del webmail. 

Abans de començar a picar el codi del gestor de correu electrònic es va buscar 
informació de les diferents funcions, com hem vist en el capítol de llenguatges, per tal de veure 
com funcionaven. Un cop vaig tenir una idea mes o menys clara de com funcionaven, apresa la 
teoria, em vaig fer uns petits scripts per tal de comprovar el funcionament de les funcions de 
PHP, l’apliquem a la pràctica, així sabem amb quines restriccions ens podem trobar a més de 
quines limitacions poden tenir les funcions, generalment, per fer-me una millor idea d’elles. 
Aquests scripts els podeu trobar a l’annex scripts. 

Un cop teníem clar quines funciones necessitem per a desenvolupar el cos principal del 
gestor de correu electrònic: la funció mail per tal d’enviar e-mails i les funcions per treballar 
amb mysql, i donat que encara no es disposava del disseny de la interfície es va començar a 
pensar amb la primera pàgina de aplicació, la de login. El primer que vaig pensar va ser la 
manera de poder reconèixer correctament adreces de correu. Per fer això es va dissenyar un petit 
script que analitzava cadenes de text mitjançant una expressió regular i ens deia si era una 
adreça de correu valida o no. El procés de creació de l’expressió regular definitiva el trobarem a 
al capítol d’avaluació de l’aplicació, i l’script del programa l’he inclòs a l’annex d’scripts. 

Fins aquí una petita introducció a la implementació fins al punt de tenir el disseny de la 
interfície del webmail. Ara faré una petita descripció dels diferents apartats que trobarem en 
aquest capítols: amb el disseny del webmail vaig elaborar el mapa de navegació del webmail i 
això es el que trobarem al primer apartat del capítol; el següent apartat tracta les diferents fases 
de la implementació del webmail, partint del moment en que es va obtenir el disseny de la 
interfície de l’aplicació. Se li va donar forma a la pàgina de login i tot seguit poc a poc a la resta 
de components del webmail. Tot seguit, acabada la implementació comento que es van definir 
diferents tipus de fitxers per a realitzar el webmail. I acabo el capítol amb un diagrama de les 
classes elaborades per a treballar amb el webmail. 

7.3.1 Mapa de Navegació 

Com bé indica el nom d’aquest apartat el dedico a tractar el mapa de navegació del 
webmail que s’ha desenvolupat, aprofitant per donar una visió de com ha quedat dissenyat e 
implementat el webmail. El mapa de navegació el podem veure a la Figura 15, que trobarem 
més avall. Comentar que el mapa de navegació es va desenvolupar seguint el disseny de la 
interfície de l’aplicació que va fer el meu company amb un programa anomenat “What You See 
is What You Get” (WYSWYG) 

 Com podem veure no és un mapa de navegació gaire complex i s’entén prou bé, així 
que només comentaré quatre detalls. Els petits quadrats amb ‘OK’ seran un petit avís que et 
mostrarà cert tipus d’informació i només hauràs de clicar acceptar. El tipus d’informació que 
contindran serà: “s’ha enviat correctament” o algun possible missatge d’advertència del tipus: 
“no ha indicat l’adreça destinatari”. El quadrat amb el nom ‘Escriptori’ és el menú principal de 
l’aplicació, un menú que consta de quatre botons per tal d’accedir als diferents nuclis del 
webmail: escriure missatge, llegir missatge, llibreta de contactes i opcions. Dintre de llegir 
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missatge tenim diferents carpetes i si fem clic amb una i polsem el botó ‘obrir carpeta’ anirem a 
una pantalla on es mostrarà els diferents mails que hi ha dins de la carpeta.  

Sobre la nomenclatura del diagrama recordar que una fletxa en una direcció no implica 
que la inversa sigui impossible, ja que actualment qualsevol navegador te l’opció tornar enrera, 
a més que el propi webmail també té el botó per tal de tornar a menús anteriors. A més a més, 
les fletxes que surten d’un mateix quadrat i entren al mateix significa que clicant algú botó del 
mateix quadrat es recarrega la pàgina amb certa informació. 
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7.3.2 Fases de la implementació 

En aquest subapartat vull tractar una mica les diferents fases que ha passat el procés de 
desenvolupament del webmail. Què s’ha implementat primer, què desprès, etc, vull donar una 
mica una visió global de les fases així com què s’ha implementat en cada fase. Partint del 
moment en que ja es tenia el disseny de la interfície. 

Un cop tenim el mapa de navegació es va començar a picar codi per tal de desenvolupar 
totes les parts de l’aplicació. El primer que es va fer, va ser desenvolupar, seguint les 
indicacions que em va donar el meu company, les pagines que apareixen al mapa de navegació 
en HTML, perquè per tal que el meu company dones el vist-i-plau a la implementació del 
mateix. Per a desenvolupar-les es va seguir com a guia el model que havia creat el meu 
company amb un programa anomenat WYSWYG. D’aquesta manera vaig aconseguir una 
interfície en HTML tal com havia demanat el meu company. 

Un cop es va disposar del model bàsic en HTML, supervisat pel meu company, es va 
procedir a implementar les diferents característiques i funcions que necessitaven PHP per tal de 
poder funcionar, com poden ser l’enviament de dades, l’obtenció dels missatges de l’usuari, 
l’accés a les bases de dades així com una mica de color i vida al webmail. 

El primer que es va implementar en PHP va ser la pàgina de login per tal de seguir una 
certa lògica i ordre alhora de desenvolupar el webmail. Per exemple en la pàgina de login les 
parts que es van desenvolupar amb PHP van ser el detector d’adreces valides amb l’expressió 
regular així com la comprovació de que la contrasenya introduïda és la correcta i per tant 
coincideix amb la de l’usuari. També es va implementar aquí la carrega de dades de l’usuari en 
variables de PHP per tal de poder carregar qualsevol dada que l’usuari demani tan bon punt 
sigui necessari. Així com una pagina per tal de poder registrar-se com a usuari. 

Tot seguit es va desenvolupar l’escriptori del webmail, recordo un cop més que 
anomeno escriptori al menú principal de l’aplicació, aquesta pàgina va ser senzilla 
d’implementar ja que no té gaire codi PHP. 

La següent pàgina que se li van activar les opcions amb el llenguatge PHP va ser la 
bústia d’entrada, ja que es relativament senzill recuperar les dades de la base de dades de 
l’usuari que ha fet login i mostrar-les per pantalla amb l’ajuda de la classe que em vaig crear per 
tal de treballar amb MySQL. 

Després em vaig disposar a implementar l’enviament de correus ja que com tenia els 
scripts amb els que havia fet les proves d’enviament de correus i que s’adjunta a l’apartat 
d’annexos, no va ser complicat implementar una pàgina que recollís les dades i les envies al 
servidor SMTP per tal que s’encarregués de repartir-los. 

Finalment, realitzar la resta de pagines no va ser gaire difícil ja que les pàgines més 
complicades, des del meu punt de vista havien estat les comentades anteriorment i com que 
s’havia treballat força les diferents funcions per enviar mails i treballar amb la bases de dades 
no va ser gaire complicat implementar-les. 

Comentar que ha quedat una part sense implementar ja que no s’ha aconseguit 
configurar correctament el servidor IMAP/POP d’entrada de correus tal com s’ha comentat en 
aquest capítol en l’apartat de ‘previs per programar’ i per tant no és pot rebre correus de 
l’exterior, entenent per exterior altres webmails d’Internet. Si s’hagués aconseguit configurar el 
servidor IMAP/POP s’hagués implementat un petit modul fent servir les funcions IMAP que 
proporciona PHP per tal d’accedir al servidor IMAP/POP i agafar els mails. D’aquesta manera 
cada cop que l’usuari fes login i accedís a la bústia d’entrada, el mòdul demanaria els nous 
missatges de l’usuari que ha entrat al servidor IMAP/POP, els guardaria a la base de dades dins 
la carpeta ‘Bustia D’entrada’ i es mostraria a l’usuari tots els missatges emmagatzemats a la 
‘Bustia D’entrada’, els nous i els ja emmagatzemats en altres ocasions. 

Per tal que el webmail tingui una funcionalitat mínima d’enviament, s’ha fet un petit 
codi per tal de poder enviar mails entre diferents usuaris del webmail implementat. Per fer això 
s’ha creat una expressió regular que reconeix si cap de les adreces destinatari acaba amb 
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‘@domail.homeunix.org’, en cas de ser afirmatiu guarda una copia del missatge dins la base de 
dades a l’usuari al que està destinat. 

7.3.3 Tipus de fitxers 

En aquest subapartat vull parlar dels diferents tipus de fitxes que s’han implementat per 
tal de desenvolupar el webmail. Tot i que tots s’han implementat en menys o més mesura en 
PHP no tots s’utilitzen de la mateixa manera ni tenen les mateixes funcions. 

Tot i que la aplicació està programada en PHP inclòs en codi HTML, s’han creat 
diferents tipus de fitxers. Els primers son dels tipus “.php”, en aquest tipus també tenim dos 
subtipus: uns fitxers on tenim el codi HTML combinat amb el codi PHP que conté el cos del 
webmail, aquest tipus és on estan implementades les diferents pàgines del gestor de correu, i 
després tenim l’altre subtipus de fitxer on s’implementen algunes classes que s’utilitzen dins del 
primer tipus per tal d’implementar algunes funcionalitats del webmail. Aquest subtipus està 
completament implementat en PHP, generalment. Un exemple d’això, seria la classe que s’ha 
fet per tal de tractar totes les dades de la base de dades, d’aquesta forma en una mateixa classe, 
es connecta a la base de dades, es fan tot tipus de consultes i es desconnecta de la base de dades. 
L’altre tipus de fitxer que s’han creat han estat “.phtml”, un tipus de fitxer per tal d’implementar 
llibreries, útil quan hi ha molt codi que es repeteix en totes les pàgines “.php”, com pot ser el 
destinat al format de pàgina. 

Per a poder treballar amb les classes i les llibreries s’ha d’afegir una línia, generalment 
al principi del fitxer “.php” on s’implementa el cos del webmail, per tal de poder cridar a les 
funcions implementades dins les llibreries i les classes. Aquesta crida a les llibreries o les 
classes es pot fer amb dues funcions requiere(‘nom_fitxer.php’) o include(‘nom_fitxer.php’). 
La principal diferència que hi ha entre una i l’altre es la manera d’actuar davant d’un error. La 
funció include() produeix un warningxii, mentre que require() produeix un error fatalxii[8][13].  

7.3.4 Diagrama de classes  

En aquest subapartat vull incloure el petit diagrama de classes del webmail, que podem 
veure a la Figura 16. En el cas de correu electrònic tenim un objecte ‘Usuari’ amb l’atribut 
adreça i sessió, un ‘Usuari’ té diverses entitats ‘Missatge’ que s’omplen amb les dades que 
s’obtenen amb l’ajuda de la classe ‘mysql’, dins d’aquests objectes missatge que pertanyen a la 
classe ‘Missatge’ s’emmagatzema les dades dels missatges de l’usuari., i es treballen amb elles, 
ja sigui per enviar el missatge o per guardar els nous dins de la base de dades Per una altre 
banda cada usuari treballa amb objecte de la classe ‘mysql’ per tal de poder obtenir les dades de 
la base de dades. 
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7.3.5 Conclusions 

En aquest punt coneixem per on es va començar a implementar el webmail, realitzant 
petits scripts per tal de fer les proves de les funcions que necessitaríem al desenvolupar el 
webmail, Ara ja coneixem el mapa de navegació del webmail i per tant tenim en ment una idea 
de com és el webmail desenvolupat. També coneixem les diferents fases per on ha passat 
l’aplicació i quines coses s’han quedat al tinter, que no s’han pogut implementar; hem vist que 
el webmail no només consta de diferents parts sinó que també te diferents tipus de fitxers. I per 
acabar el capítol hem pogut observar el diagrama de les diferents classes que s’han implementat 
en el webmail en PHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Usuari 

-adreça 
-sessió 

 

Missatge 

-destí;    -estat; 
-assumpte;   -reply_to; 
-text_missatge; -capsaleres;  
-copiaOculta;  -origen; 
-copiaPer;  - data; 
-nom_carpeta; 

-missatge(...);  
-setCopies(...); 
-canviarEstat(...); 
-enviaMail(...); 
-guardarMailBD(...); 

mysql 

-baseDades; -error = ""; 
-servidor; -errno = 0; 
-usuari; -clau; 
-connexió_ID = 0; 
-consulta_ID = 0; 

-DB_mysql(...); 
-connectar(...); 
-consulta($sql = ""); 
-numCamps(…); 
-numRegistres(); 
-nomCamp($numcamp); 
-veureConsulta(); 
-getErrors(); 

1..* 

1 

1 

1 

Figura 16.      Diagrama de Classes 
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7.4 Exemples d’ús 

En aquest capítol posaré tres exemples d’ús del nostre webmail. Com ha realitzat he 
triat: fer login, augmentar la mida de la lletra i enviar un e-mail. Partint de la pantalla d’inici que 
veiem a la Figura 17. 

 
 
 

7.4.1 Primera tasca: fer login 

Comencem per la tasca de fer login, l’usuari tecleja la seva adreça al primer quadrat 
blanc i la clau al segon quadrat blanc i polsa acceptar. En aquest moment el formulari d’aquesta 
pàgina envia les dades a la pàgina de comprovació de login, també implementada en PHP, el 
primer que fa la pàgina de login es realitzar el procés per comprovar que sigui una adreça 
valida, com es veu a la Taula 23. 

 
 Després de cadascun dels filtres de caràcters, línies 2 a 8, recordant que als annexos hi 
ha l’script sencer amb l’explicació línia per línia, executem la funció ereg(...) per tal de 
comprovar si la direcció es vàlida. Si la funció retorna vertader significa que ha trobat 
coincidència i per tant podem prosseguir. Un cop tenim que l’adreça es valida consultem la base 
de dades per tal de comprovar que l’adreça existeix, en cas afirmatiu comprovem que la 
contrasenya correspon a la que hi ha guardada a la base de dades, en cas afirmatiu redirigir 

Figura 17.      Pantalla d’inici del webmail 

Taula 23. Exemple de codi per filtrar l’ER 
1. //pogut colar (escapes, intros, etcc) 
2. $direccio = ereg_replace("\\\\\\\\", "\\", $direccio); 
3. $direccio = strtolower($direccio);         
4. $direccio = ereg_replace("(\.){2,}", ".", $direccio);  
5. $direccio = ereg_replace("(-){2,}", "-", $direccio);  
6. $direccio = ereg_replace("(_){2,}", "_", $direccio); 
7. $direccio = ereg_replace("(@){2,}", "@", $direccio); 
8. $direccio = ereg_replace("[^a-z0-9_\.@-]", "", $direccio);   
9. $expressioRegular = "([a-z0-9_-]+(\.[a-z0-9_-]+)*@([a-z0-9.-]+\.)+[a-z]{2,4})"; 
10. $correcte = ereg($expressioRegular, $direccio, $emparejados); 
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l’usuari a l’escriptori, i en cas negatiu tornar-lo a la pantalla de inici i mostrar-li un senyal 
d’error. Com veiem a la Taula 24, iniciem una connexió, connectem a domail, realitzem la 
consulta i guardem l’id_consulta, carreguem la fila de dades de la consulta dins d’un objecte, 
passem la clau que ha entrat l’usuari a minúscules i comparem la clau amb la que hi ha 
guardada a la base de dades,. si coincideixen enviem l’usuari a Escriptori, com veiem a la 
Figura 18, sinó retornem a l’usuari a l’índex, Figura 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taula 24. Recuperar les dades 
1. $miconexion = new DB_mysql ; 
2. $miconexion->connectar("domail", "localhost", "root", "toor"); 
3. $id_consulta = $miconexion->consulta("SELECT clau FROM usuari WHERE 

adressa=".$direccio); 
4. $objecte = mysql_fetch_object($id_consulta); 
5. $clau_baixa = strtolower ($clau);  
6. if(strcmp(objecte['clau'], $clau_baixa)){ 
7.  //aceptem i enviem a Escriptori 
8. }else{ 
9.  //rebutgem i enviem a Index 
10. } 

Figura 18.      Pantalla d’inici amb missatge d’error 

 

Figura 19.      Escriptori 
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7.4.2 Segona tasca: canviar la mida de la lletra 

Partint de la imatge inicial, Figura 17. Veiem que hi ha un text que diu: “Cambiar 
tamaño de la letra” seguit de dos botons, el primer amb un símbol més i el segon amb un símbol 
menys. Per realitzar la tasca hem de prémer un dels dos botons per tal d’engrandir o d’empetitir 
la mida de la lletra. Polsem el botó que suggereix la Figura 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hem creat una cokiexv per tal de controlar la mida de la lletra, per defecte té una mida de 

5, com es veu a la Figura 20. Al polsar el botó menys reduirem en un punt la lletra. Per reduir la 
lletra fem servir el codi que veiem a la Taula 25, si es polsar un dels botons s’entrarà a la 
següent comprovació i es mirarà quin ha estat, en cas de suma es sumarà un punt a la mida de la 
lletra, en cas contrari se li restarà un punt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tal d’aplicar la mida actual a totes les lletres fem servir el codi d’exemple de la 

Taula 26. Entrem en mode d’edició de codi PHP i fem un echo de la següent manera de tal 
manera que pinti el codi HTML d’una línia de text, però en comptes de fixar la mida del text, 
fem que l’agafi de la variable 

 
 
 
 
 
 
 
 
El resultat el podem observar a la Figura 21, veiem que s’ha empetitit el text de la 

pàgina,. Menys el text que forma part de la imatge superior de color violeta, ja que no es un text 
en sí, sinó que esta pintat a la imatge. 

 
 

Figura 20.      Pulsar botó menys 

 

Taula 25. Codi per augmentar o disminuir la mida de la lletra 
1. if( isset( $_POST['suma'] ) ){ 
2.  echo "ENTRA SUMA [",$_COOKIE['midaLletra'],"]"; 
3.  $_COOKIE['midaLletra']+=1;  
4.  echo "ENTRA SUMA [",$_COOKIE['midaLletra'],"]"; 
5. }else if( isset( $_POST['resta'] ) ){ 
6.  $_COOKIE['midaLletra']--;  
7.  echo "ENTRA RESTA [",$_COOKIE['midaLletra'],"]"; 
8. }  

Taula 26. Codi per aplicar el canvi de mida 
1. <?php  
2. echo '<FONT size="',$_SESSION['midaLletra']+1,'" 

COLOR="black" FACE="Times new roman">'; 
3. ?> 
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7.4.3 Tercera tasca: enviar un e-mail 

Per a realitzar la tercera tasca partirem de l’escriptori, i suposarem que l’usuari ja ha fet 
login, per no repetir  un altre cop el mateix procés que hem vist en el primer subapartat d’aquest 
mateix apartat. Partint de l’Escriptori cliquem a Escriure missatge i arribem a la pantalla que 
mostra la Figura 22, recordar que el model final pot variar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21.      Text empetitit 

Figura 22.      Escriure text 
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Comencem a omplir els quadrats blanc amb les dades del destinatari o destinataris, etc. 
escrivim el text del missatge i fem clic en enviar missatge, ja que la nostra tasca era enviar el 
missatge. Tan bon punt fem clic en enviar, el formulari s’encarrega de guardar les dades en 
variables, tot això es text HTML típic de formularis, i crida la funció PHP que emmagatzema les 
variables en una instància de la classe missatge, Taula 27. A continuació a partir d’una 
expressió es reconeix la adreça destí, i si coincideix amb una adreça de l’estil 
‘quelcom@domail.homeunir.org’, el codi es similar al que hem vist a la Taula 22, la guarda a la 
base de dades dins de la carpeta d’entrada del destinatari, per solventar el problema que no es 
poden rebre mails, i així permetre una mena de missatgeria interna com a mínim, si no  hi ha 
cap coincidència envia el missatge al servidor SMTP Taula 28. Per enviar-ho es codifica el text 
del missatge segons el protocol MIME i la resta de dades es codifiquen seguin el protocol SMTP 
i s’envia al servidor SMTP, un cop el rep el servidor SMTP l’autoenvia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.4.4 Conclusions  

En aquest apartat hem pogut veure alguns casos d’ús de l’aplicació desenvolupada: un 
webmail senzill, hem vist com es fa per fer login, quins passos segueix internament el webmail, 
com funciona internament per enviar els correus, i fins i tot com aconsegueix augmentar i 
disminuir la mida de la lletra mitjançant la informació que es guarda en una cookie. 

 

Taula 28 Codi per enviar el mail al servidor SMTP 
function enviaMail(){ 
 $headers  = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; 
 $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; 
 if($capsaleres!="") $headers .= $capsaleres; 
 else 
 { 
  $headers .= '"From:',$origen,'"' . "\r\n" . 
  '"Reply-To:',$reply_to,'"' . "\r\n" . 
  '"Cc: ',$copiaPer,'"' . "\r\n" . 
  '"Bcc: ',$copiaOculta,'"' . "\r\n" . 
  'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); 
 } 
  
 ini_set("SMTP", "localhost"); 
 ini_set ("sendmail_from",$origen); 
 
 mail($desti, $asumpte, $text_missatge, $headers);  
} 

Taula 27 Assignació de variables 
$nou_missatge = new missatge; 
$this->origen = $from;  
$this->desti = $dt; 
$this->asumpte = $asu; 
$this->text_missatge = $sms; 
$this->capsaleres = $caps; 
$this->data = $fetxa; 
$this->estat = “sense llegir”; 
$this->nom_carpeta = 0; //Per defecte 
$this->copiaPer = $copia; 
$this->copiaOculta = $oculta; 
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7.5 Conclusions del capítol 

Una mica mes a prop del final, en aquest punt del treball ja tenim implementat el nostre 
gestor de correu electrònic. Com hem vist al capítol coneixem les eines que necessitem per 
començar a treballar amb l’aplicació, recordem que són: el servidor Apache, el llenguatge PHP i 
la base de dades MySQL, per una banda; i per l’altre banda el servidor de correu electrònic per 
tal de que el nostre webmail es pugui comunicar amb el servidor. Hem vist que instal·lar MySQL 
només es una part del problema ja que necessita ser configurat i crear la base de dades per tal de 
poder emmagatzemar la informació en diferents taules per poder accedir fàcilment a cada part 
fàcilment. Per tant hem vist com crear la base de dades per la nostra aplicació així com la 
configuració que hem fet. A més a més, coneixem l’estructura del mateix, que podem observar 
al mapa de navegació, Figura 15. També hem vist quins passos he anat seguint per tal de 
desenvolupar el client web, així com els diferents tipus de fitxers que he fet. I en aquest moment 
ja sabem què s’ha implementat i que no s’ha implementat. A més a més hem vist el diagrama de 
classes del webmail i una sèrie de casos d’ús per veure el funcionament del correu electrònic. 

Ara mateix ja sé com funciona un gestor de correu electrònic, com es comunica amb 
l’exterior mitjançant dos servidors, que funcionen com un de sòl, i quines tasques realitza 
cadascun, i fins i tot com ho fa per treballar amb les dades. Amb tot, no s’ha pogut aplicar tota 
la teoria la pràctica, però si s’ha aconseguit un webmail amb unes mínimes funcionalitats 
implementades, ja que com hem comunicat abans, no s’ha pogut configurar un servidor 
IMAP/POP per tal que agafes els correus enviats al domini que m’havia creat. Les causes les 
exposaré més ampliades a les conclusions finals. Així que queda com a tasca pendent per un 
futur projecte o bé per una expansió d’aquest mateix.  
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8. Avaluació tècnica del webmail 

Durant el desenvolupament de l’aplicació web, com s’ha comentat anteriorment, s’han 
anat fent diferents testos o proves per tal de comprovar que tot funcionava correctament. Ja que 
una part molt important de l’enginyeria del software és avaluar, el meu director m’ha recomanat 
que faci un apartat dins de la memòria que reflecteixi aquesta avaluació tècnica, mentre el meu 
company desenvolupa una avaluació de l’usabilitat del mateix software en el seu projecte de 
final de carrera. 

 Aquí només posaré figures i algunes taules, els scripts complets els trobarem al final del 
document dins l’apartat d’scripts. He creat un apartat per cada test que he realitzat per tal de 
comprovar que tot funcionava correctament o per comprovar que determinades funcions 
funcionaven com ho havien de fer, ja que al ser un llenguatge nou per a mi m’he anat creant 
scripts per tal de provar diferents funcions. 

 Mentre estudiava PHP vaig descobrir que PHP permet treballar amb expressions 
regulars, i tan bon punt ho vaig veure vaig decidir que en crearia una per tal d’identificar 
adreces de correu correctes. Entenent com a adreces correctes aquelles adreces que estan 
composades d’una arrova i que tenen una sintaxi adequada: res de dos punts seguits o caràcters 
especial. Per exemple adreces de l’estil: ‘jonathan.chacon.perez@domail.homeunix.org’, 
‘jonathan-chacon@domail.org’. I per contra que rebutgi les que no compleixin amb l’expressió. 
Com que va ser el primer testeig que vaig fer el primer apartat del capítol esta dedicat a les 
proves de les diferents expressions regulars. 

 Quan estudiava la funció PHP per enviar e-mails em va semblar que seria molt senzill 
fer-la servir ja que sembla molt simple, i llavors em vaig trobar que per internet hi havia molts 
missatges de persones que s’havien trobat problemes al implementar aquesta funció. Així que 
vaig decidir crear-me un petit script per comprovar si realment era trivial o no enviar un 
missatge de correu electrònic. El desenvolupament d’això ho trobarem al segon apartat del 
capítol. 

Mentre creava la base de dades ja tenia en ment diferents proves, consultes etc., per tal 
de comprovar si funcionava correctament la base de dades o si em donaria algun problema. Per 
això vaig inserir una sèrie de dades per a treballar amb elles i veure que tal funcionava la base 
de dades.  Justament d’això parlaré al primer subapartat del tercer apartat del capítol. 

Abans de posar-me a implementar el webmail vaig estar pensant la manera com accedir 
a les dades de la base de dades o quines restriccions em posarien les diferents funcions per a 
accedir a les bases de dades. Així que em vaig fer u petit script, que trobarem als annexos, per 
tal de comprovar que s’accedia a la base i que s’obtenien correctament les dades. Al segon 
subapartat del tercer apartat veurem els resultats d’aquestes proves. 

8.1 Test de les Expressions Regulars 

Tal com indica el nom en aquest apartat tractaré les diferents proves que vaig fer per tal 
de trobar l’expressió regular definitiva i els problemes e inconvenients que em vaig trobar fins a 
crear la definitiva.. 

Per a poder fer les proves amb diferents expressions regulars em vaig fer un petit 
programa, que fixant-li una expressió regular al codi li introduïes adreces i te les avaluava, com 
podem observar a la Figura 17. Com a sortida tenies una línies de text que t’informava si la 
expressió regular era acceptada o no. No entraré en gaires de talls de les funcions de PHP que 
vaig fer servir per tal de treballar amb les expressions regulars ja que l’script el trobarem 
comentat al final del treball dins del annexos d’scripts. 

8.1.1 Disseny de l’Expressió Regular 

Inicialment vaig començar amb petites expressions regulars simples per reconèixer 
diferents grups de text i caràcters. Com ‘[a-z0-9_-]+’ que et permet reconèixer paraules que 
estiguin construïdes per caràcters entre la ‘a’ i la ‘z’ minúscula, números entre el zero i el nou 
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així com guió baix i guió. El símbol més del final és per indicar que en volem un o més dels 
caràcters compresos entre claus. El guió que apareix entre la ‘a’ i la ‘z’ indica qualsevol caràcter 
entre aquests dos. Amb aquesta primera expressió puc reconèixer per exemple expressions com 
‘jonathanchacon’, ‘jonathan_chacon’ o ‘jonathan-chacon’. Un cop aconseguit que em 
reconeixes expressions d’aquest tipus vaig anar un pas mes enllà, vaig crear una expressió 
regular per tal de reconèixer la part de l’adreça que hi ha abans de l’arrova :‘([a-z0-9_-]+(\.[a-
z0-9_-]+)*’, afegit a la primera part hem inclòs una segona expressió per afegir cadenes de 
caràcters que comencen per punts, per tal de reconèixer expressions com ‘jonathan.chacon’ o 
‘jonathan.chacon-perez’. El símbol ‘*’ al final de l’expressió es per indicar que de la segona 
part pot haver-ne zero o més, ja que no es vol perdre expressions com ‘jonathanchacon’ etc.. 
Finalment vaig afegir l’arrova a l’expressió regular així com una expressió regular per tal de 
reconèixer el final d’una adreça de correu. Amb això ja tenim una expressió regular capaç de 
reconèixer una adreça de correu valida, l’expressió regular definitiva que es va desenvolupar es 
la següent: ([a-z0-9_-]+(\.[a-z0-9_-]+)*@([a-z0-9.-]+\.)+[a-z]{2,4}). Després de l’arrova volem 
cadenes de caràcters de l’estil ‘hotmail.’ o bé ‘upf.edu.’ cadenes acabades en punt i almenys una 
cadena d’aquest tipus com a mínim. I com totes les adreces de correu acaben amb una cadena de 
entre dos i quatre caràcters, almenys totes les que conec, una expressió regular que reconeix una 
cadena formada per caràcters de la ‘a’ a la ‘z’ amb aquesta longitud. 

Al definir la expressió regular em vaig trobar amb el problema que els dos punts seguits 
me’ls agafava o coses per l’estil, com que no vaig ser capaç de solucionar-ho vaig provar una 
altre cosa. Per tal de que l’expressió regular que hagi de reconèixer les adreces de correus 
vàlides no sigui excessivament complexes per tenir en compte tots els casos possibles li faig un 
seguit de transformacions a la direcció. Primer li eliminem tots els possibles espais, 
escapaments i d’altres similars que s’hagin pogut introduir per error dins la direcció de correu, 
després es passa tota l’adreça a minúscules per tal de poder oblidar-me de les majúscules en 
l’expressió regular, després elimino les possibles agrupacions de: dos o més punts seguits, dos o 
més guions seguits, dos o més guions baixos seguits i dos o mes arroves seguides, l’última 
modificació que faig al a direcció abans de processar-la amb l’expressió regular es eliminar tots 
els possibles caràcters il·legals que s’hagin pogut introduir: com ‘%’, ‘&’, ‘?’, etc..  D’aquesta 
manera l’expressió regular que s’ha de crear es molt més senzilla. 

8.1.2 Fase de proves de l’Expressió Regular 

A continuació i amb l’ajuda d’un seguit de figures vull comentar les diferents proves 
que es van fer a les expressions regulars per comprovar que s’ha creat una expressió que només 
reconeix adreces de correu valides, les figures només corresponent a les respostes de l’expressió 
regular final.. La primera figura, la Figura 23 ens mostra programa que he dissenyat per tal 
d’introduir les cadenes a analitzar. 

 

 La primera prova que vaig fer va ser comprovar que no donava per valides cadenes de 
text sense incloure l’arrova: cadenes de l’estil ‘holaemdicjonathan’, ‘hola-que.pasa’, o coses per 
l’estil. Al inserir una d’aquestes cadenes i polsar validar, tal com mostra la Figura 24, vam 
obtenir la resposta que mostra la Figura 25. 

 

Figura 23.      interfície del programa per comprovar adreces 
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 Com esperàvem ha superat la primera prova fàcilment, ha rebutjat la cadena tal com 
esperàvem que faria. Efectivament no accepta cadenes que no tinguin l’arrova. Però ¿acceptarà 
cadenes que tinguin l’arrova i que no acabin en ‘.com’, ‘.edu’ o similars, com veiem la Figura 
26? la resposta a la Figura 27. 

 Al Igual que en cas anterior s’ha superat la prova, ha rebutjat la cadena. Aquestes dues 
eren força senzilles així que anem a complicar-ho ara una mica més. Anem a introduir una 
adreça de correu vàlida però amb un munt de punts extra al final per comprova que no només la 
part d’eliminació de punts redundants funciona, si no que a més a més s’acceptarà la adreça 
perquè passarà a ser una adreça de correu valida. La cadena com els exemples anteriors la veiem 
a la Figura 28, la resposta a la Figura 29. 

 

Figura 24.      Introduint la cadena Jonathan 

 

Figura 25.     Resposta 

Figura 26     Introduint la cadena Jonathan@ 

 

Figura 27     Resposta 
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Com havíem predit, no només ha eliminat els punts sobrants sinó que ha passat a ser 
una adreça de correu completament valida. Per acabar amb les proves anem a introduir una 
cadena ben llarga i amb molts caràcters que no hi haurien de ser. La cadena la podem observar a 
la Figura 30, la resposta a la Figura 31. 

 Com en el cas anterior, al eliminar els caràcters especials i els punts redundants s’ha 
convertit en una adreça de correu valida. Aquesta es mes complexa que la resta que hem provat, 
combina tres cadenes al iniciar separades per un punt i un guio baix, i la part de darrera de 
l’arrova esta composada per tres cadenes separades per punts. A més a més de les que s’han 
il·lustrat en aquest apartat també s’ha provat altres tipus de cadenes com: ‘jon-@hotmail.com’, 
cadena que ha sigut rebutjada ja que abans de l’arrova no pot haver un caràcter com un guió, 
‘john-@hotmail_com’, que també va ser rebutjada ja que la part final no pot estar separada per 
un guió baix, i entre d’altres. Ho comento perquè no es doni per suposat que només es van fer 
les proves amb aquestes quatre, sinó que es van utilitzar altres que no il·lustraré ja que amb 
aquestes cadenes ja hi tenim suficient. 

 

Figura 28      Introduint la cadena Jonathan@hotmail....com 

 

Figura 29     Resposta 

Figura 30      Introduint una cadena més complicada 

Figura 31     Resposta 
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8.2 Test en l’enviament de correus 

Apresa la teoria de la funció mail de PHP per tal d’enviar correus electrònics, i sabent 
que per internet vaig veure que molta gent es trobava amb problemes per enviar e-mails em vaig 
crear un petit script per fer les proves i provar que tal funcionava la funció. L’script sencer del 
programa esta a l’apartat d’scripts dins dels annexos. 

El primer problema que em vaig trobar al crear l’script i executar-lo va ser que no havia 
configurat abans el fitxer PHP.in, per tal que pugues saber on havia de trobar el servidor SMTP 
per enviar els mails a l’exterior. Al executar l’script em va mostrar el següent missatge : 
”Warning: mail(): Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" 

and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set()”, una consulta ràpida a Internet em va 
permetre saber com funcionava la funció ini_set(), que indicava el mateix missatge d’error, i no 
em va ser difícil afegir una línia de codi per tal d’indicar on havia de connectar-se amb el server. 
La linea que vaig afegir va ser la següent : “ini_set("SMTP", "localhost");” localhost degut a 
que el servidor SMTP el tinc instal·lat al meu ordinador. 

Amb la modificació del segon apartat pensava que ja em funcionaria bé, però vaig 
tornar a executar el codi i em vaig trobar amb un segon missatge d’avís: “Warning: mail() 
[function.mail]: "sendmail_from" not set in php.ini or custom "From:" header missing””.  Es 
veu que la funció mail no pot enviar cap missatge si no s’especifica un ”From” al fitxer PHP.ini, 
suposo que per motius de seguretat per identificar quí envia el missatge, tot i que pots posar 
adreces de correu inexistent, així que no em va quedar gaire clar a que era deguda aquesta 
restricció. Per solucionar el problema em va caldre afegir una altre linea a l’script: ”ini_set 
("sendmail_from","Jonathan@domail.homeunix.com");”.  

 Amb l’script modificat amb les dos noves línees de codi el vaig executar per tercer cop i 
ara no es va produir cap error, la funció mail habia retornat true, i per tant el missatge s’havia 
enviat al servidor SMTP. Vaig comprovar al servidor SMTP que realment havia rebut el mail i 
així havia estat, com es pot comprovar a la Figura 32. Si fem doble clic sobre qualsevol correu 
de la llista el podem llegir com es pot veure a la Figura 33. Es pot observar com tots els camps 
que s’havien introduir a l’script del missatge ara estan ón toca: el ”From”, el ”To”,el ”subject”.i 
el cos del missatge. Un cop tenia els missatge a la llista de missatger per enviar del servidor vaig 
posar el servidor en marxa perquè enviees el missatge, pero no va poder. Vaig mirar els logs i 
vaig comprobar que el missatge havia estat rebutjat per hotmail, no o acababa d’entendre pero 
vaig intentar-ho amb altres webmails: gmail i yahoo també rebutjaben els meus correus. 
Després vaig decidir intentar-ho un cop més, però ara amb el meu correu de la universitat i 
aquest cop el missatge va arribar. Això em va fer adonar que el problema no era la implentació 
del meu programa si no que era problema de la configuració del servidor SMTP. Un problema 
que avui dia encara no he pogut solucionar. 

 

 

 

Figura 32. Mostra del servidor SMTP 
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8.3 Testos a la base de dades 

En el cas d’una aplicació web la comprovació d’una base de dades és una doble tasca. 
Això es degut a que s’ha de comprovar que es pot treballar amb les dades com un vol dins de 
MySQL i no es troba amb restriccions ni amb problemes alhora d’obtenir determinades dades, i 
a més a més, s’ha de comprovar que les funcions que proporciona PHP per treballar amb 
MySQL et perverteixen tractar les dades tal com voldries o sense restriccions o limitacions. 

En el primer subapartat tractaré les diferents proves que vaig fer a la base de dades per 
comprovar si podia obtenir una sèrie de dades. Em plantejo una sèrie de consultes i miro si les 
puc resoldre de manera ràpida i senzilla. 

En el segon subapartat parlar de l’script que vaig fer per tal de comprovar que les 
funcions funcionaven i que la classe que m’havia creat per tal de treballar amb MySQL 
funcionava correctament. 

8.3.1 Primer test a la base de dades 

Aquesta primera fase de proves no va ser gaire complexa ni llarga, ja que com hi ha 
poques taules a la base de dades tampoc resulta gaire difícil testar-la. El que vaig fer per provar-
la va ser introduir una sèrie de dades d’usuari a la base de dades, així com informació en totes 
les taules i plantejar-me petits problemes e intentar resoldre’ls amb petites consultes. 

Problema 1: Aconseguir totes les dades de l’usuari registrat amb l’adreça 
‘admin@domail.homeunix.org’ per tal de mostrar-li la seva informació personal 

Resposta: “SELECT * FROM usuari WHERE adreça =’ 
admin@domail.homeunix.org’;” Resultat a la Figura 34. 

Figura 33. Mostra del missatge 

Figura 34.   Resultat de realitzar la consulta 1 per consola 
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Problema 2: Aconseguir tots els contactes de l’usuari ‘admin@domail.homeunix.org’ 
que esta conectat al webmail. 

Resposta: “SELECT * FROM lla WHERE id = (SELECT lla FROM usuari WHERE 
adressa=’domail.homeunix.org’);”. 

Problema 3: Aconseguir tots els correus d’un determinat usuari 
‘admin@domail.homeunix.org’ per tal de poder omplir la bústia de l’usuari. 

Resposta: “SELECT * FROM missatge WHERE missatge.nom_carpeta IN (SELECT 
nomContenidor FROM carpeta, usuari WHERE carpeta.adreça = 
’admin@domail.homeunix.org’); ” Resultat a la Figura 35: 

 

Observem que han sigut tres problemes força senzills i que s’han pogut resoldre sense 
gaire complicacions, a més a més, problemes que reflecteixen casos reals, casos que 
necessitarem implementar per al webmail. Obtenir les dades personals de l’usuari perquè pugui 
modificar-les, actualitzar-les o esborrar-les; mostrar la llibreta de contactes de l’usuari o bé 
recuperar tots els seus e-mails. 

8.3.2 Segon test a la base de dades 

Per testar les funcions del PHP que permeten treballar amb la base de dades hem fet un 
mini programa per tal de testar-lo. El programa utilitza una classe en PHP que he creat per tal 
de treballar amb les diferents funcions de PHP. Per seguir una mica de concordança amb el 
subapartat anterior provaré a realitzar les mateixes consultes i veure quins resultats es mostren 
per pantalla. 

Amb la primera consulta: “SELECT * FROM usuari WHERE adreça=’X’;” obtenim 
com ha resultat el que trobem a la Figura 36. Com podem veure coincideix amb el que ha 
retornat per consola la consulta. 

 

 

 

 

 

 

Aplicant la tercera consulta: “SELECT * FROM missatge WHERE missatge.nom_carpeta IN 
(SELECT nomContenidor FROM carpeta, usuari WHERE carpeta.adreça = 
’admin@domail.homeunix.org’);” Hem obtingut com ha resultat lo que mostra la Figura 37. 

Figura 35. Resultat de realitzar la consulta 2 per consola 

 

Figura 36. Gràfic retornat per les funcions mysql de PHP 
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Com es pot veure aquest cop també ha retornat gràficament el mateix que havia retornat la 
consola al executar la consulta, descartant els camps sense omplir, valors Null. 

 

8.4 Conclusions del capítol 

Arribats a aquest apartat del capítol hem vist com s’ha anat testant les diferents eines 
principals del webmail, com s’ha fet per provar i comprovar que funcionava correctament 
l’expressió regular per reconèixer adreces de correu, s’ha pogut comprovar que s’envien e-mails 
correctament determinats webmail, així com l’evolució de l’script fins a aconseguir que envies 
e-mails correctament, i com s’ha realitzat les proves amb la base de dades, tant a nivell directe 
per consola com mitjançant les funcions proporcionades per PHP. 

Amb aquestes eines es pot desenvolupar les principals funcions del webmail: amb 
l’expressió regular es comprova que l’adreça de correu té un format vàlid abans d’anar a buscar 
a la base de dades la informació de l’usuari, aconseguint així que no s’entrin subconsultes,  
caràcters o altres expressions que no accepti la base de dades, amb mala fe per carregar-se la 
base de dades. La bústia de correu, la llibreta de contactes, la llista d’esborradors, les 
subcarpetes, s’aconsegueixen omplint una pàgina amb la informació aconseguida de la base de 
dades amb la classe funcions_mysql, i es poden enviar correus electrònics gràcies a la funció de 
mail que també s’ha testat en aquest capítol. 

 

Figura 37. Gràfic retornat per les funcions mysql de PHP de la consulta 3 
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9. Conclusions 

 Arribats a aquest punt del treball ja hem dissenyat e implementat el nostre gestor de 
correu senzill per a gent gran. Ara podem definir clarament què és una aplicació web, quins 
tipus d’aplicacions hi ha, quin tipus concret és un gestor de correu, quina estructura te una 
aplicació web, així com quins mòduls composen un webmail. 

 Per una banda he pogut entendre com en funciona un, amb quins protocols treballa per 
tal de comunicar-se amb altres gestors per internet, i també com codifica i envia les dades. 
També he aconseguit desenvolupar un webmail amb un llenguatge de programació totalment 
desconegut fins abans de realitzar aquest treball, un llenguatge que he après, i que he combinat 
amb uns altres que ja coneixia anteriorment, com són MySQL i HTML, realitzant diferents 
scripts per tal de fer proves amb les funcions de PHP i així acostumar-me més a la sintaxi i a 
l’ús del nou llenguatge. A més a més que s’ha formalitzat el disseny amb UML fent servir 
diferents diagrames com: la modelació de components del software, el diagrama de classes i el 
diagrama de navegació. 

 En aquest projecte també he realitzat una avaluació del gestor de correu electrònic fent 
testos o proves per tal de comprovar que funcionen correctament determinades parts del gestor. 
Com pot ser l’enviament d’e-mails, el reconeixement d’expressions regulars, el diferents testos 
realitzats a la base de dades per tal de comprovar que funciona bé i que hi puc accedir 
correctament amb PHP, etc. 

 Però, per l’altre banda, tot i que he pogut entendre com funciona un webmail, no he 
pogut passar la teoria la pràctica completament, ja que han aparegut problemes que han quedat 
fora del meu abast i que no he pogut resoldre. Com poder configurar un servidor de correu 
correctament per tal de poder enviar e-mails a qualsevol tipus de client web, i poder rebre e-
mails al meu propi, tasques que queden per un futur. Durant les proves de la funció mail vaig 
provar a enviar e-mails a homail, yahoo i gmail però no van arribar. Sense acabar d’entendre el 
problema vaig enviar el mail a la meva compta de la uni i per fi, es va poder enviar 
correctament. Vaig enviar un mail a Hotmail per saber que pasaba i em van contestar explicant-
me que per motius de seguretat no s’acceptaba cap mail que no tingues unes capçaleres 
determinades i que no vinguéssin d’algun servidor reconegut, o bé identificat. Enviant mails 
desde el meu servidor sense identificar i sense estar associat a un domini em va comportar que 
els principals webmails rebutgessin els meus correus. Fa poc un professor em va recomenaruna 
pàgina on podia crear un domini per a crear cuatre o cinc adreces de correu per tal de poder 
associar els servidors al domini, el vaig crear i li vaig posar el nom de ”domail.homeunix.com”. 
Pero tot i això no vaig aconseguir configurar correctament els servidors per enviar bé els mails. 
Inclus mentre feia les proves d’enviament, com que havia enviat tants i tant seguits em van 
returnar un mailer-ademonxvi al servidor PostCart, notificant-me que estaba a una llista negra 
d’IP’s per haver enviat tans mails seguidament i que no podria fer més proves fins d’aquí quatre 
dies. Això m’ha relentit força en fer les proves de correu ja que a la mínima que enviava uns 
quants e-mails de seguits la meva IP quedava bloquejada i em tocava esperar quatre dies. 

Tampoc he pogut aplicar tota la seguretat que m’hagués agradat al gestor de correu 
electrònic, ja que només he pogut implementar una mínima part, com per exemple la creació de 
sessions d’usuari. Però m’hagués agradat, si hagués tingut més temps, implementar altres coses 
per guanyar seguretat, com pot ser tractar els permisos d’accés a la base de dades dels usuaris, 
tractar millor la persistència de les dades, comprovar que l’usuari no entra paraules clau de 
MySQL o caràcters que no accepti MySQL en els camps que després son usats per fer consultes i 
que podrien generar errors si accedeix al webmail alguna persona indeguda o amb males 
intencions. Però tot això com l’enunciat al paràgraf anterior queda per un projecte futur. 

Tots i aquest inconvenients he quedat força satisfet de l’experiència ja que ha sigut el 
primer cop que m’aventuro en una tasca tan ambiciosa com ha sigut desenvolupar aquest 
webmail i estic content dels resultats aconseguits. I estic segur que en el futur podria completar 
tot el que m’ha quedat pendent. 
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11. Annexos 1. Glossari 

Charset iso-8859-1: La charset iso-8859-1 es una taula de caràcters vàlids per a una pàgina web 
espanyola. Cada idioma té la seva i per l’espanyol aquesta es una de les mes recomanades[7]. 

Cookie: La cookie es un missatge donat pel client web al servidor web. El client guarda el 
missatge en un fitxer de text. El missatge es enviat al servidor cada cop que el client fa una 
petició d'una pàgina al servidor. 

La principal utilitat de la cookie es identificar l'usuari i la possibilitat de crear pagines 
personalitzades per a l'usuari. La cookie també poden contenir altre informació com variables o 
informació de formularis. 

Domini: Grup de computadors i dispositius en una xarxa que són administrats com un de sol 
amb regles i procediments comuns. 

El Domain Name System (DNS) o, en català sistema de noms de domini, és una base de dades 
distribuïda i jeràrquica que emmagatzema informació associada a noms de domini en xarxes 
com Internet. 

Error_fatal: els errors_fatals de PHP a diferencia del warning es dona un avis i s’interromp 
l’execució del programa. 

File Transfer Protocol (FTP), o en català protocol de transferència de fitxers, protocol per 
intercanviar fitxer via Internet[19]. 

JSP: La JSP es una tecnologia Java que permet als programadors generar continu dinàmic per a 
la web., en forma de documents HTML, XML o d’altre tipus. Les JSP’s permeten al codi JAVA 
ser incrustat en el contingut de documents web[20]. 

Mailer-Daemon: Mailer-Daemon es un procés informàtic mitjançant aquest procés se’t retorna 
un correu electrònic que el teu servidor de correu no ha estat capaç d’enviar. Per exemple si 
utilitzes hotmail, el missatge el rebràs desde mailer-daemon@hotmail.com. 

Network News Transfer Protocol (NNTP) o , en català, protocol per  a la transferència de 
noticies en xarxa [2]. 

Moodle és un sistema de gestió de cursos lliure que ajuda als educadors a crear comunitats 
d’aprenentatge en línia[11]. 

PHP: el nom PHP té el seu origen a principis de 1995 en un conjunt de macros conegut com 
“Personal Home Page Tools”. 

Programació d’alt nivell: Els llenguatges d’alt nivell és caracteritzen per expressar els 
algoritmes d’una manera adequada a la manera amb que processen la informació els humans, en 
comptes de la manera amb que ho fan les màquines (que treballen amb uns i zeros). 

Servidor Proxy: Un servidor proxy se situa entre una aplicació client, com un navegador, i un 
servidor real. El proxy intercepta totes les peticions que van al servidor real i comprova si pot 
contestar las peticions ell mateix. Si no, les passa al servidor real.[19]  

Un servidor proxy té dos principals propòsits, el primer d'ells descarregar el servidor real de 
peticions i la segona fer de filtre de peticions, per exemple per evitar que els estudiants es 
descarreguin vídeos de internet des dels ordinadors de la universitat. 

QT: QT és una biblioteca multiplataforma per a desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari. 
Utilitza el llenguatge de programació C++ de forma nativa, i a més a més, existeixen mòduls per 
treballar amb C, Pitón, Java, Perl, Ruby, entre altres 

Servidor Apache: el Servidor HTTP Apache és un software servidor HTTP de codi obert per a 
múltiples plataformes, com Linux, Windows, etc. 

uuencode: L’Unix-toUnix Endocing (uuencode) és un algoritme per codificar les dades en 
series de 7-bits (convertir a caràcters ASCII) que poden ser transmesos per Internet[19] 
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Warning: Els errors tipus warning consisteixen en un avís sense interrompre l’execució del 
programa. 

yEnc: Algoritme per a codificar binari en caràcters ASCII per tal de ser transmesos per 
Internet[21] 
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12.  Annexos 2. Scripts 

Vull dedicar aquest annex a incloure aquells scripts que són massa extensos per 
incloure’ls dins del projecte. Concretament col·locaré dos tipus d’scripts, els primers són els que 
he creat per a MySQL per tal de crear les taules, inserir les dades o fer diferents consultes per tal 
de comprovar que tot va correctament. 

12.1 Scripts utilitzats en MySQL 

Com he comentat abans en aquest apartat incloure els diferents scripts que he fet servir 
per a desenvolupar la base de dades del gestor de correu electrònic. Concretament tres scripts: el 
primer per a crear les taules de dades, el segon per a fer els inserts de les dades a les taules i 
finalment un script amb diferents consultes per tal de comprovar que les taules funcionen 
correctament i que per tant s’ha dissenyat un model de base de dades acceptable. 

12.1.1  Script per a crear les taules de dades 

A la Taula 29 podem veure el codi per a inserir les taules de dades. He distribuït el codi 
en dues columnes per tal que el pogués contenir en una pàgina de word.  

  

 
USE DOMAIL; 
 
DROP TABLE IF EXISTS Missatge; 
DROP TABLE IF EXISTS Usuari; 
DROP TABLE IF EXISTS Carpeta; 
DROP TABLE IF EXISTS LLA; 
 
CREATE TABLE LLA ( 
 id INTEGER, 
 nom VARCHAR(20) NOT NULL, 
 cognom1 VARCHAR(20), 
 cognom2 VARCHAR(20), 
 adressaWeb VARCHAR(50), 
 telefon INTEGER, 
 adressa VARCHAR(200), 
 PRIMARY KEY (id) 
); 
 
CREATE TABLE Usuari( 
 adressa VARCHAR(50), 
 clau VARCHAR(25) NOT NULL, 
 nom VARCHAR(20) NOT NULL, 
 cognom1 VARCHAR(20), 
 cognom2 VARCHAR(20), 
 llA INTEGER, 
 PRIMARY KEY(adressa), 
 FOREIGN KEY (llA) 
REFERENCES LLA(id) 
); 
 
 

 
 

 
 
 

CREATE TABLE CARPETA ( 
 id INTEGER, 
 nom VARCHAR(20), 
 adressa VARCHAR(50), 
 nomContenidor INTEGER, 
 PRIMARY KEY (id), 
 FOREIGN KEY (adressa) 
REFERENCES Usuari(adressa), 
 FOREIGN KEY 
(nomContenidor)  REFERENCES 
CARPETA(id) 
); 
CREATE TABLE Missatge( 
 data DATETIME, 
 origen VARCHAR(50), 
 desti VARCHAR(50), 
 assumpte VARCHAR(50), 
 text VARCHAR(5000), 
 estat VARCHAR(20), 
 reply_to VARCHAR(50), 
 copiaper VARCHAR(50), 
 copiaOculta VARCHAR(50),  
 nom_carpeta INTEGER, 
 PRIMARY KEY (data, origen), 
 FOREIGN KEY (nom_carpeta)  
REFERENCES Carpeta(id) 
); 
CREATE TABLE Sessio( 
 id INT, 
 usuari VARCHAR(50), 
 PRIMARY KEY (id), 
 FOREIGN KEY (usuari) 
REFERENCES Usuari(adressa) 
); 
COMMIT; 

Taula 29 Script per a crear les taules 
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Comentar que la primera línia ‘USE DOMAIL’, serveix per indicar la base de dades on 

es vol insertar les dades, en el nostre cas la base de dades amb nom ‘domail’, i les següents 
línies (encapçalades per DROP) són per esborrar les taules si ja havien estat creades prèviament. 
La resta de línies són per inserir les taules i especificar els tipus de dades tal com vam veure en 
el capítol procés de creació, dins de l’apartat disseny de la base de dades. 

12.1.2 Script per a fer els inserts 

Un script per tal de fer els inserts d’unes dades de prova per tal de poder fer les proves, i el 
testeig de la base de dades. Els he distribuït en quatre taules (29,30,31,32) per tal de poder 
col·locar-los bé dins del document, ja que tot junt no m’entrava en una pàgina. Però s’han de 
veure les quatre taules com si fossin una sola en realitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 30 Inici de l’script d’inserts, la taula LLA 

USE DOMAIL; 
 
INSERT INTO LLA (id, nom, cognom1, cognom2, adressaweb, telefon)  
 VALUES (1, 'Paquito', 'Choco', 'Latero', 
'paquito@domail.homeunix.org', 627454545); 
INSERT INTO LLA (id, nom, cognom1, cognom2, adressaweb, telefon)  
 VALUES (2, 'Helena', 'Nito', 'del Bosque', 
'helena.nito.bosque@domail.homeunix.org', 627000000); 
INSERT INTO LLA (id, nom, cognom1, cognom2, adressaweb, telefon)  
 VALUES (3, 'Dolores', 'Fuertes', 'Barriga', 
'Dolores.Fuertes01@domail.homeunix.org', 606456523); 
INSERT INTO LLA (id, nom, cognom1, adressaweb, telefon)  
 VALUES (4, 'Gregori', 'House', 'ElHouse02@domail.homeunix.org', 
666666666); 
INSERT INTO LLA (id, nom, cognom1, cognom2, adressaweb, telefon)  
 VALUES (5, 'Fernando', 'Ruiz', 'Balboa', 'fernando-
balboa.bcn@domail.homeunix.org', 667459865); 
 

Taula 31 Inserts a la taula Usuari 

INSERT INTO Usuari(adressa,clau,nom)  
 VALUES ('admin@domail.homeunix.org','admin','JoNDoE'); 
INSERT INTO Usuari(adressa,clau,nom,cognom1,cognom2)  
 VALUES ('fernando-balboa.bcn@domail.homeunix.org','fernando', 
'fernando','Ruiz','Balboa'); 
INSERT INTO Usuari(adressa,clau,nom,cognom1,cognom2)  
 VALUES 
('Dolores.Fuertes01@domail.homeunix.org','Dolores','Dolores','Albornoz','Barr
iga'); 
INSERT INTO Usuari(adressa,clau,nom)  
 VALUES ('ElHouse02@domail.homeunix.org','Gregori','Gregori'); 
INSERT INTO Usuari(adressa,clau,nom)  
 VALUES 
('helena.nito.bosque@domail.homeunix.org','Helena','Helena'); 
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 Es pot anar inserint les taules tal com està posant aquí recordant que no es pot crear una 
taula si aquesta referència a una taula que encara no ha estat creada. Per això es comença creant 
les taules que no estan referenciades i així es van creant una a una fins que s’acaben de crear 
totes les taules necessàries. En el nostre cas, per exemple, no podem crear la taula ‘Missatge’ 
fins que no hàgim creat la taules carpeta, ja que missatge conté una referència al a taula 
‘Carpeta’. 

Taula 33. Final de l’script, inserts de  la taula Missatge 

INSERT INTO Missatge(data, origen, destí, text, estat, nom_carpeta)  
 VALUES 
(NOW(),'admin@domail.homeunix.org','admin@domail.homeunix.org', 
'això es una prova', 'sense Llegir', 1); 
INSERT INTO Missatge(data, origen, destí, text, estat, nom_carpeta)  
 VALUES 
(NOW(),'admin@domail.homeunix.org','admin@domail.homeunix.org', 
'recordar comprar pa', 'borrador', 1); 
INSERT INTO Missatge(data, origen, destí, text, estat, nom_carpeta) 
 VALUES (NOW(), 
'admin@domail.homeunix.org','admin@domail.homeunix.org', 'hem 
aprovat TSI!!!!', 'llegit', 1); 
 
COMMIT; 

Taula 32. Inserts a la taula Carpeta 

INSERT INTO Carpeta(id, nom, adreça) 
 VALUES (1, 'Bústia Entrada', 'admin@domail.homeunix.org'); 
INSERT INTO Carpeta(id, nom, adreça) 
 VALUES (2, 'Bústia Sortida', 'admin@domail.homeunix.org'); 
INSERT INTO Carpeta(id, nom, adreça, nomContenidor) 
 VALUES (3, 'Correo UPF', 'admin@domail.homeunix.org', 1); 
INSERT INTO Carpeta(id, nom, adreça) 
 VALUES (4, 'Bústia Entrada', 'fernando-
balboa.bcn@domail.homeunix.org'); 
INSERT INTO Carpeta(id, nom, adreça) 
 VALUES (5, 'Bústia Entrada', 
'Dolores.Fuertes01@domail.homeunix.org'); 
INSERT INTO Carpeta(id, nom, adreça) 
 VALUES (6, 'Bústia Entrada', 
'helena.nito.bosque@domail.homeunix.org'); 
INSERT INTO Carpeta(id, nom, adreça) 
 VALUES (7, 'Bústia Entrada', 'paquito@domail.homeunix.org'); 
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12.2 Scripts utilitzats en PHP 

En aquest apartat col·locaré els diferents scripts en PHP  que faig referència al llarg del 
document: els que he utilitzar per a realitzar diferents proves de les funcions que he necessitat, 
així com els scripts dels programes que m’he muntat per tal de testejar determinades parts del 
webmail. 

12.2.1 Script per testejar les expressions regulars 

Aquest script consta de dues parts, una primera part desenvolupada sencera en HTML, 
un formulari, per tal de recollir els dades que després s’enviaran al document en PHP que 
s’encarrega de processar les dades rebudes pel formulari i que observem a la Taula 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les funcions que he utilitzat per a treballar amb expressions regulars han estat: 
ereg_replace(“expressió_a_remplaçar”, “remplaçament”, cadena), funció que podem veure a 
les linies de codi: 9, 13, 14, 16, 17 i 19, donada una cadena busca totes les subcadenes que 
compleixin ‘l’expressió a reemplaçar’ i les reemplaça pe la cadena ‘reemplaçament’. També 
hem fet servir strtolower(‘cadena’), línia 11, per tal de passar tots els caràcters de ‘cadena’ a 
minúscules. I finalment ereg(‘expressioRegular’, ‘cadena’, ‘emparellats’), línia 23, aquesta 
funció aplica ‘l’expressioRegular’ sobre la cadena i guarda totes les coincidències (si hi ha més 
d’una) a l’array ‘emparellats’ i retorna un valor boleà, és a dir, vertader si troba alguna 

Taula 34. Codi per testejar expressions regulars  
1 <?PHP 
2 if(!isset($_POST['direccio'])) //si no s’ha afegit res missatge d’error 
3 echo "Adreça incorrecte" . SALT; 
4 else 
5 { 
6 $direccio = $_POST['direccio']; 
7 //Eliminem els possibles caràcters s'hagin 
8 //pogut colar (escapes, intros, etc.) 
9 $direccio = ereg_replace("\\\\\\\\", "\\", $direccio); 
10 //Convertim la cadena a minúscules 
11 $direccio = strtolower($direccio);         
12 //Procedim a eliminar caràcters i símbols no permesos 
13 $direccio = ereg_replace("(\.){2,}", ".", $direccio); //elimino los punts repetits 
14 $direccio = ereg_replace("(-){2,}", "-", $direccio); //elimino els guions repetits 
15 //elimino els guions baixos repetits 
16 $direccio = ereg_replace("(_){2,}", "_", $direccio);  
17 $direccio = ereg_replace("(@){2,}", "@", $direccio); //elimino les arroves 

repetits 
18 //elimino els caràcters no vàlids 
19 $direccio = ereg_replace("[^a-z0-9_\.@-]", "", $direccio);  
20 //Creem l’expressió regular 
21 $expressioRegular = "([a-z0-9_-]+(\.[a-z0-9_-]+)*@([a-z0-9.-]+\.)+[a-z]{2,4})";

  
22 //L’apliquem, si troba alguna coincidència correcte = true 
23 $correcte = ereg($expressioRegular, $direccio, $emparejados); 
24 if($correcte){ 
25 echo "<FONT COLOR=Blue>Expresion valida!!!</FONT>" . 
26 "=><FONT COLOR=Green>\"$direccio\"</FONT>"; 
27 }else{ 
28 echo "<FONT COLOR=Red>CADENA NO VALIDA  \"$direccio\"</FONT>"; 
29 } 
30 }?> 
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coincidència o fals si no n’ha trobat cap. Avaluant aquest valor a la línia 24 es decideix quin 
missatge mostrar: adreça valida o adreça rebutjada. 

12.2.2 Script per l’enviament d’e-mails. 

A continuació podem veure el codi que es va utilitza per tal de fer les proves 
d’enviament de correus en al Taula 35. Aquest codi ja és funcional, copiant aquest codi a un 
fitxer PHP i executant-lo s’enviaran tres missatges a la meva bústia de correu de la universitat: 
el primer especificat a l’atribut destinatari, el segon perquè hem especificat que s’enviï també 
una copia, i un tercer perquè també hem activat la capçalera copia oculta. 

Taula 35. Codi per enviar un mail  
1 <?  
2 $destinatari = "jonathan.chacon01@campus.upf.edu";  
3 $assumpte = "Aquest missatge és una prova";  
4 $cos = '  
5 <html>  
6 <head>  
7    <title>Prova de correu</title>  
8 </head>  
9 <body>  
10 <h1>Hola!!!</h1>  
11 <p>  
12 <b>Això és un correu de prova. Enviat per un hipotètic jo al meu correu de la 

universitat</b>  
13 </p>  
14 </body>  
15 </html>  
16 ';  
17 ini_set("SMTP", "localhost"); 
18 ini_set ("sendmail_from","Jonathan@miserver.com"); 
19 //Configuració de les capçaleres 
20 //per al enviament en format HTML  
21 $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";  
22 $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";  
23  
24 //direcció del remitent  
25 $headers .= "From: Jonathan Chacón Pérez 

<jonathan.chacon01@campus.upf.edu>\r\n";  
26  
27 //direcció de resposta, si volem que sigui diferent a la del remitent  
28 $headers .= "Reply-To: jonathan02@campus.upf.edu\r\n";  
29  
30 //direccions que rebran una  copia  
31 $headers .= "Cc: jonathan.chacon01@campus.upf.edu\r\n";  
32  
33 //direccions que rebran copia oculta  
34 $headers .= "Bcc: jonathan.chacon01@campus.upf.edu\r\n";  
35  
36 mail($destinatari, $assumpte, $cos, $headers) ; //enviem 
37 if($correcte) 
38  echo "<FONT COLOR=Blue>Mail Enviat!!!</FONT>"; 
39 else 
40  echo "<FONT COLOR=Red>Ha fallat alguna cosa </FONT>";  
41 ?> 
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 A les primeres línies s’especifica el destinatari i l’assumpte del mateix. Tot seguit es 
modela en HTML el cos del missatge de la línia 4 a la 16, si no es modeles en HTML al rebre el 
missatge només tindríem el text tot seguit. Després tenim dos ini_set, línies 17 i 18,per indicar 
el tipus de servidor que es farà servir, ‘SMTP’ i on el pot trobar, que en aquest cas es el nostre 
propi ordinador, tot seguit una línia per indicar qui envia el mail, una línia de codi sense la qual 
no es podria enviar el missatge. Això es degut a que per poder fer servir la funció mail al fitxer 
‘PHP.ini’ s’han d’inicialitzar com a mínim aquestes dues variables. A continuació trobem dues 
línies de codi per especificar el format de les dades: a la línia 21 especifiquem quin tipus de 
protocol farem servir per a codificar les dades del missatge, que serà el protocol MIME, i a la 
línia 22 especifiquem la ‘ISO-8859-1’xiii,, la taula de símbols vàlids amb la que treballarem. Tot 
seguit de la línia 25 a la 34 ens trobem la inicialització de les diferents capçaleres que es 
mostraran al missatge, el ‘From:’, ‘Reply-To‘, ‘Cc:’ i BCc:’ Un cop preparat tot cridem la 
funció mail, per tal d’enviar-ho tot, amb les variables: destinatari, assumpte, cos i les capçaleres 
amb la diferent informació relacionada al missatge. I finalment com fèiem amb l’expressió 
regular comprovem si s’ha enviat o no el missatge recollim la variable boleana que retorna la 
funció mail, comentat que tot i que retorni vertader no implica que el correu arribi a destinatari: 
es pot enviar un mail però que la direcció no existeixi, o bé que falli la xarxa, etc. 

12.2.3 Script per treballar amb la base de dades. 

Per treballar amb les bases de dades m’he creat un script per tal de fer les proves, el 
podem veure a la Taula 36. Al executar aquest mini programa en PHP obtenim una taula amb 
les dades que s’han demanat a la consulta, línia 9. 

Referent a la classe que es fa servir per treballar amb les bases de dades l’he dividit en 
diferents taules, ja que en una sola no em cabia tota la informació sencera. En la primera taula, 
la Taula 37 he inclòs els anomenats atributs de la classe, a la següent taula (Taula 38) trobem el 
constructor de la classe, desprès tenim una taula amb la funció que s’encarrega de realitzar les 
consultes a la base de dades (Taula 39), tot seguit trobem una taula amb la funció que permet 
connectar amb la base de dades i una altre taula amb la funció per mostrar per pantalla les dades 
recollides (Taules 37), per acabar tenim una última taula amb diferents funcions secundaries. 

Observant la primera de totes, la Taula 37, veiem que s’han definit atributs de classe de 
classe estructurats en tres àmbits: els primers estan destinats a guardar informació referent al a 
connexió a la base de dades, línies 2 a 5, després tenim les variables per identificar la consulta i 
la connexió, i per acabar un parell de variables per recollir informació referent als errors que 
s’han pogut produir. 

 

 

 

Taula 36. Script per fer treballar amb la base de dades 
1. <?php 
2. //Per poder treballar amb la classe que controla les funcions 
3. require ("./classe/clase_elMeuMySQL.php"); 
4. //Creem un connexio a una base de dades tipus MySQL 
5. $miconexion = new DB_mysql ; 
6. /*conectem a la base de dades domail 
7. que es troba al localhost, amb l’usuari root i la seva  
8. contrasenya*/ 
9. $miconexion->connectar("domail", "localhost", "root", "toor"); 
10. //Executem la consulta 
11. $miconexion->consulta("SELECT * FROM LLA"); 
12. //Cridem la funcio que mostra les dades rebudes per la consulta 
13. $miconexion->veureConsulta(); 
14. ?> 
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La següent taula, Taula 38, la del constructor, serveix per crear l’objecte que ens 
permetrà realitzar la connexió, així com les consultes, a la base de dades. Com es pot veure en 
cas de que algun dels atributs que rep no estigui definit agafarà un valor per defecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La següent taula, la Taula 39, ens mostra la funció per realitzar consultes. En cas de no 
rebre cap paràmetre se li assignarà un per defecte, en cas contrari executarà la consulta que se li 
passi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 37. Atributs de la classe  
1. /* variables de connexió */ 
2. var $baseDades; 
3. var $servidor; 
4. var $usuari; 
5. var $clau;  
 
6. /* identificador de connexió i consulta */ 
7. var $connexio_ID = 0; 
8. var $consulta_ID = 0; 
 
9. /* número d'error i text d'error */ 
10. var $errno = 0; 
11. var $error = "";  

Taula 38. Constructor de la classe  
1. /* Mètode Constructor: amb paràmetres per defecte */ 
2. function DB_mysql($bd = "", $host = "localhost", $user 

= "nobody", $pass = "")  
3. { 
4. $this->baseDades = $bd; 
5. $this->servidor = $host; 
6. $this->usuari = $user; 
7. $this->clau = $pass; 
8. } 

Taula 39. Funcions de la classe part1 
1. /* Executa un consulta */ 
2. function consulta($sql = ""){ 
3.  if ($sql == "") { 
4.   $this->error = "No ha especificat una consulta SQL"; 
5.   return 0; 
6.  } 
7.  //executem la consulta 
8.  $this->connexio_ID = @mysql_query($sql, $this->connexio_ID); 
9.  if (!$this->connexio_ID) { 
10.   $this->errno = mysql_errno(); 
11.   $this->error = mysql_error(); 
12.  } 
13.  /* Si hem tingut éxit en la consulta retorna 
14.  l'identificador de la connexió, sino retorna 0 */ 
15.  return $this->connexio_ID; 
16. } 
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 Dins la següent taula, la Taula 40, trobem com s’ha implementat la funció que ens 
permet connectar a la base de dades. En cas que no se li especifiqui algun atribut agafarà els que 
s’hagin especificat al crear l’objecte. Realitza la connexió, línia 7, i comprova si s’ha produït bé 
o no. En cas afirmatiu retorna l’identificador de la sessió, en cas negatiu retorna zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Aquesta taula, la Taula 41, s’encarrega de pintar una taula en HTML amb la informació 
obtinguda de la consulta. Primer pinta els noms dels camps de la taula i tot seguit pinta els 
valors fila per fila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 40. Funcios de la classe part1 
1. function connectar($bd, $host, $user, $pass){ 
2.  if ($bd != "") $this->baseDades = $bd;  
3.  if ($host != "") $this->servidor = $host;  
4.  if ($user != "") $this->usuari = $user;  
5.  if ($pass != "") $this->clau = $pass; 
6.  // Conectem al servidor 
7.  $this->connexio_ID = mysql_connect($this->servidor, $this->usuari, 

$this->clau); 
8.  if (!$this->connexio_ID){ 
9.  $this->error = "Ha fallat la connexió."; 
10.  return 0; //acabem, s'ha produit un error 
11.  }  
12.  //seleccionamos la base de datos 
13.  if (!@mysql_select_db($this->baseDades, $this->connexio_ID)) { 
14.   $this->error = "Imposible d'obrir ".$this->baseDades."<BR>" ; 
15.   return 0; 
16.  } 
17.  /* Si arribat aquest punt, hem conseguit conectar retornem 
18.  l'identificador de la connexió, sino, retorna 0 */ 
19.  return $this->connexio_ID; 
20. } 

Taula 41. Funcions de la classe part2 
1. /* Mostra les dades d'una consulta */ 
2. function veureConsulta() { 
3.  echo "<table border=1>\n"; 
4.  // mostrem els noms dels camps 
5.  for ($i = 0; $i < $this->numCamps(); $i++){ 
6.   echo "<td><b>".$this->nomCamp($i)."</b></td>\n"; 
7.  } 
8.  echo "</tr>\n"; 
9.  // mostrem els registres 
10.  while ($row = mysql_fetch_row($this->connexio_ID)) { 
11.   echo "<tr> \n"; 
12.   for ($i = 0; $i < $this->numCamps(); $i++){  
13.    echo "<td>".$row[$i]."</td>\n";  
14.   } 
15.   echo "</tr>\n"; 
16.  } 
17. } 
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 La Taula 42 mostra la funció encarregada de realitza la connexió persistent amb la base 
de dades, es igual a la funció de connectar amb dos petits canvis: ara es fa una connexió 
persistent i amés es mira si ja s’ha iniciat abans o no una connexió persistent, per tal d’enviar la 
consulta que crea el pasword que permet encriptar les dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aquesta taula, la Taula 43, es la funció encarregada d’esborrar les dades de l’esborrany 
seleccionat a per l’usuari. Recupera la connexió persistent a la base de dades, realitza la consulta 
per tal de trobar tots els missatges esborranys, i després amb l’ajuda de la funció 
mysql_data_seek, col·loca el punter a la fila desitjada per tal d’obtenir les dades per poder 
esborrar-la. 

 

Per tal de mostrar els esborranys per pantalla em vaig crear aquesta funció, semblant a 
la funció consulta amb la diferencia que aquesta crea caselles “checkbox” per tal de poder 
seleccionar els esborranys, Taula 44. Permetent identificar a l’usuari quins vol obrir o bé quins 
vol esborrar. En el cas de llegir obre el primer seleccionat, i si hi ha més d’un seleccionat només 
obre el primer seleccionat, en el cas d’esborrar, s’esborraran tots els missatges seleccionats. 

 

 

 

 

Taula 42. Funcions de la classe part3 
18. /* Realitza una connexió persistent */ 
19. function connexio_persistent($bd, $host, $user, $pass) 
20. { 
21.                                                 .... 
22.  // Conectem al servidor 
23.  $this->connexio_ID = mysql_pconnect($this->servidor, $this->usuari, 

$this->clau); 
24.                                                    .... 
25.  if( !isset( $this->isSetPassword ) ) 
26.  { 
27.   $this->consulta ("SELECT @password:='pfc2007'"); 
28.   $this->isSetPassword = true; 
29.  } 
30.                                                     .... 

Taula 43. Funcions de la classe part4 
31. /* Realitza una connexió persistent */ 
32. function borraBorrador($adressa){ 
33.  $this->connexio_persistent("bddomail", "localhost", "domail", "pfc2007" ); 
34.  $this->consulta( "SELECT desti, assumpte FROM Missatge WHERE 

origen='".$adressa."' AND estat='Borrador'" ); 
35.  mysql_data_seek( $this->consulta_ID, $value ); 
36.  $row = mysql_fetch_row($accesBD->consulta_ID); 
37.  echo "row ->[",$row[0],", ",$row[1] , "]<BR>"; 
38.  $this->consulta( "DELETE FROM Missatge WHERE 

origen='".$adressa."' AND estat='Borrador' AND desti='".$row[0]."'" ); 
  

39. } 
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Per acabar, la Taula 45, mostra diferents funcions secundaries. La primera et mostra el 
número de camps que té les dades obtingudes en la consulta que s’hagi realitzat, la segona 
funció retorna el número de registres de la consulta realitzada, la següent retorna el nom del 
camp d’una consulta, especificant-li el número de columna, finalment una funció per pintar per 
pantalla la informació del l’últim error que s’ha produït. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 45. Funcions de la classe part6 
59. /* Retorna el número de camps d'una consulta */ 
60. function numCamps()  
61. { 
62.  return mysql_num_fields($this->connexio_ID); 
63. } 
64.  
65. /* Retorna el número de registre d'una consulta */ 
66. function numRegistres() 
67. { 
68.  return mysql_num_rows($this->connexio_ID); 
69. }  
70.  
71. /* Retorna el nom d'un camp d'una consulta */ 
72. function nomCamp($numcamp)  
73. { 
74.  return mysql_field_name($this->connexio_ID, $numcamp); 
75. } 
76.  
77. function getErrors(){ 
78.  echo "S'ha produit l'error: ".$errno.":".$error; 
79.   
80. } 

Taula 44. Funcions de la classe part5 
40. function veureBorradors($midaLletra=3)  
41. {  
42. echo "<TR><TD></TD>"; 
43. // mostrem els noms dels camps 
44. for ($i = 0; $i < $this->numCamps(); $i++) 
45.         echo "<TD><FONT SIZE=".$midaLletra."><B>".$this->nomCamp($i)”. 

"</B></FONT></TD>\n"; 
46. echo "</TR>\n"; 
47. // mostrem els registres 
48. $index=0; 
49. while ($row = mysql_fetch_row($this->consulta_ID)) { 
50.  echo "<TR> \n"; 
51.  echo '<TD><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="numBorrador[]" 

VALUE="'.$index.'"> </TD>'; 
52.  for ($i = 0; $i < $this->numCamps(); $i++){  
53.     echo "<TD><FONT SIZE=".$midaLletra.">" .$row[$i]. "</FONT> </TD> \n";  
54.  } 
55.  $index++; 
56.  echo "</TR>\n"; 
57. } 
58. } 
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13. Annexos 3. Manual Usuari 

Aquest capítol esta destinat a presentar diversos manuals per tal de poder desenvolupar el 
sistema webmail, així com algunes consideracions necessàries per poder fer servir el nostre 
webmail. 

13.1 Manual per configurar AppServ 

En aquest apartat presento un petit manual seguint unes imatges per tal de configurar 
correctament les eines que necessitem per a desenvolupar el nostre gestor de correu electrònic: 
l’Apache, el k i el servidor MySQL. Aquest manual s’inclou als annexos perquè existeixen altres 
mètodes per a configurar aquestes eines, ja sigui per configuració manual, si l’usuari es mes 
expert, o bé amb altres paquets configuradors i per tant pot seguir altres camins per tal de 
configurar-lo tot. 

Al fer doble clic a l’instal·lador d’Appserv que ens hem descarregat ens trobem una 
finestra de benvinguda com la que mostra la Figura 8, o bé una mica diferent depenent de la 
versió d’AppServ que fem servir. Ara prenem la tecla següent (Next) i arribem a una imatge com 
mostra la Figura 38, la típica on apareix la llicencia, l’acceptem (I Agree)  

 

En la següent pantalla ens demanarà a quin directori volem instal·lar l’Appserv. En el 
meu cas vaig decidir instal·lar-lo directament a “C:\” ja que es pot treballar ràpidament des de 
diversos ordinadors sense haver de canviar rutes d’imatges i coses similars. 

Un cop triat el directori on l’AppServ instal·larà tots els components necessaris fem un 
clic a següent (Next) i accedim a la següent pantalla, Figura 39. En aquesta ens trobarem amb 
quins mòduls volem instal·lar, en aquest cas concret: el servidor Apache, la base de dades 
MySQL, un processador de text PHP, i l’eina PHPadmin. Comentar que els mòduls poden ser 
diferents depenent de la versió d’AppServ que es disposi. 

 

 
 

Figura 38.      Pantalla de llicència 
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Un cop seleccionat els mòduls i fet un clic en següent accedirem a la pantalla per tal de fer unes 
configuracions mínimes del servidor Apache, Figura 40. En aquesta pantalla especifiquem el 
nom del servidor, en el nostre cas li posem localhost i l’adreça de l’administració del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 39.      Pantalla de elecció de components 

 
 

Figura 40.      Pantalla de configuració d’Apache 
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 Fent un clic a següent (Next) accedim a la pantalla per fer el mateix amb la base de dades, 
Figura 41. En aquesta pantalla haurem de donar el password de l’usuari per defecte, root. Així 
com algunes opcions sobre els tipus de caràcters que es podran fer servir a la base de dades. 

 

 Configurat els dos mòduls principals que necessiten una participació mínima de l’usuari 
es fa un clic a intal·lar (Install) i començarà la instal·lació dels mòduls així com la seva 
configuració. Conclusa la instal·lació ens apareixerà una última pantalla per a decidir si al 
acabar posem ja en marxa el servidor Apache i el Servidor MySQL. Fem clic a acabar (Finish) i 
ja ho tindrem tot preparat per a poder començar a treballar en el nostre webmail. 

 Un cop instal·lat l’APPServ anem a la carpeta on s’ha instal·lat el programa i dins de la 
carpeta, busquem una subcarpeta amb el nom de www, dins d’aquesta s’ha d’introduir tot el codi 
del nostre webmail en una carpeta amb el nom de Domail. Ara obrim un navegador i escrivim al 
navegador la següent adreça: ‘localhost/Domail’. I es carregarà la pàgina principal del nostre 
webmail. En cas de que no es carregui pot ser perquè el vostre ordinador es treballa per internet 
a traves d’un proxyxiv. En aquest cas hem de configurar el navegador: fem clic a l’opció 
‘Herramientas’ del navegador, anem a ‘Opciones de Internet’, fem clic a la pestanya de 
‘Conexiones’, cliquem el botó ‘Configuración LAN’, accedim a un altre menú, en les opcions 
de proxy fem clic al botó ‘Avanzadas’, se’ns obre un altre menú, i a l’apartat d’excepcions 
introduim ‘localhost’, aceptem, aceptem i aceptem. Ho tornem a provar i ara ja es deuria poder. 

Com podem veure gràcies a aquest paquet es pot configurar de manera ràpida i senzilla 
les eines, bàsiques i necessàries, per tal de desenvolupar una aplicació web. Permetent que 
usuaris que no tinguin gaires coneixements de configuració de servidors, com l’Apache i el 
MySQL puguin configurar-los fàcilment, com era el meu cas. De totes maneres recordar que si 
be aquesta eina configura el servidor MySQL per tal que treballi conjuntament amb el servidor 
Apache, no crea res més a la base de dades a banda de l’usuari per defecte root. Per tant tota la 
tasca de creació, configuració i desenvolupament de la base de dades en sí, es feina del 
programador. 

 
 

Figura 41.      Pantalla de configuració de la base de dades 





 

 

 


