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Capítol I

INTRODUCCIÓ

En aquest capítol del projecte exposarem breument el seu contingut, les raons i

motivacions que  ens han portat  a realitzar-lo,  els  objectius  i  com beneficiaria  als

possibles clients la possessió d'una eina com aquesta, així com la viabilitat econòmica

del mateix.

Donat que existeixen altres solucions similars al  mercat enfocades al turisme

rural, al final es mostra una petita comparativa entre elles.

1.1 Context

En el sector dels portals de turisme rural avui en dia existeixen uns 300 o 400

portals,  els  propietaris  dels  quals  volen  la  part  del  valuós pastís  que ara  domina

TopRural. La recent apujada efectuada per aquest, el col·loca també com a líder en

tarifes sent el més car no només en el sector de portals de turisme rural sinó també

en altres molts sectors.

Hem realitzat un estudi comparatiu dels tres portals més importants d'Espanya

de turisme rural, de les seves tarifes i visites, encara que aquest últim terme és molt

dubtós, ja que com tots els professionals d'Internet saben, les dades sobre visites,
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pàgines vistes, Ranking Alexa, etc. no són molt fiables ni reals per dir-ho suaument.

De la única cosa que ens en podem fiar és de les reserves que es fan a través d'ells, i

de la posició que els portals tenen a Google i altres buscadors.

La comparativa de preus l'hem efectuat entre TopRural, ClubRural i Rincones del

Mundo.  Existeixen  multitud  de  portals  on  anunciar-se  com  ara  EscapadaRural,

DirectorioRural, Brujulea, Casa-turismo-rural, i molts més, però només volem mostrar

els  que  solen  contractar  les  cases  rurals.  Els  productes  seleccionats  són  les

promocions de TopRural denominades Exclusiva, Prestigi, Or i Plata en la seva opció

de pagament anual, i s'han comparat amb altres productes similars dels altres portals.

Exclusiva Prestigi Or Plata

TopRural 5.000,00 € 1.296,00 € 432,00 € 144,00 €

ClubRural 399,00 € 198,00 € 179,00 € 99,00 €

Rincones del Mundo 517,00 € No en té No en té 95,00 €

Segons informen a les seves pròpies pàgines, les dades de visites i pàgines webs

impreses mensuals són les següents:

Visites d'usuaris Pàgines vistes

TopRural 1.500.000 28.000.000

ClubRural 600.000 9.000.000

Rincones del Mundo No proporciona dades No proporciona dades

Per acabar, el posicionament a Google buscant la frase “casas rurales”, les més

utilitzades pels viatgers són: 1r ClubRural, 2n TopRural i 3r Rincones del Mundo.
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1.2 Estudi d'oportunitat

Com es pot veure, les opcions que hi ha actualment al mercat estan enfocades

tant  als  petits  com  als  grans  propietaris  de  finques  i  cases  rurals,  donant  molt

avantatge a aquells que es puguin permetre la tarifa Exclusiva. Però també existeix un

target desatès  dins  d'aquest  sector  que  són  associacions  temàtiques  com ara  de

turisme  rural  ecològic  o  turisme  rural  esportiu,  que  necessiten  un  sistema  per

gestionar cases rurals que compleixin les característiques que els seus socis demanen.

Suposant  unes  tres  associacions  interessades  en  el  sistema  gestor,  un  cop

finalitzat es podria vendre per uns 5.000€, amb llicències GPL1, i  un manteniment

opcional  per  uns 200€ mensuals,  renovable  anualment.  Només amb la  venda del

producte es podrien aconseguir uns 15.000€. Si hi sumem el possible manteniment

que ens pugessin contractar  el 75% de les associacions a les que hem vengut el

producte (200€ per 12 mesos per 2 clients) es podria ingressar un total de 19.800€ al

primer any (15.000€ de venta més 4.800€ de manteniment).

Si  el  ritme de ventes baixés una mica en els  següents  dos anys es podrien

vendre dos gestors per any sumant els respectius contractes de manteniment.

Any Nº Ventes Subtotal Ventes Manteniment Subtotal Manteniment Total / Any

1r 3 15.000 € 2 4.800 € 19.800 €

2n 2 10.000 € 3 (2+1) 7.200 € 17.200 €

3r 2 10.000 € 4 (2+1+1) 9.600 € 19.600 €

Total 7 35.000 € 4 21.600 € 56.600 €

1 La Llicencia Pública General de GNU és una llicència creada por la Free Software Foundation
al 1989 (la primera versió), i està orientada principalment a protegir la lliure distribució,
modificació i ús del software.
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1.3 Descripció del projecte

Com hem mencionat en els apartats anteriors, l'objectiu del projecte ha de ser la

creació  d'una  eina  o  solució  que  permeti  la  visualització,  administració  i

emmagatzematge  de  cases  rurals  via  web.  Ja  que  els  possibles  clients  seran

associacions de turisme rural esportiu, es posarà especial èmfasis en la relació entre

els allotjaments i les activitats esportives o lúdiques que es puguin fer al voltant.

El  sistema  ha  de  ser  de  fàcil  utilització,  tan  pels  usuaris  que  vulguin  fer

consultes, com per les persones encarregades de l'actualització dels continguts, i els

administradors.

Es prioritzarà l'ús de marcs de treball OpenSource, sobretot pel que fa al sistema

gestor de continguts que s'utilitzarà, modificant o creant funcionalitats necessàries si

aquest no ens les ofereix; les quals podran ser adoptades per la comunitat en cas de

necessitat.

1.4 Pressupost

Per comprovar la viabilitat econòmica del projecte realitzarem un anàlisis previ

per saber el nombre d'hores necessàries per la finalització del projecte.

Funcionalitats Hores

Gestió de les cases rurals 60

Gestió d'altres tipus de continguts 30

Gestió d'usuaris 60

Gestió de publicitat 60

Multi-llenguatge 90

Motor de cerca 90

Configuració de la passarel·la de pagament 60



Gestió de lloguers de turisme rural 11

Tematització 90

Subtotal 540

Gestió de qualitat (10%) ~60

Total 600

Un cop tenim un nombre d'hores aproximades podem pressupostar el projecte

afegint  altres  conceptes  com  són  el  material  necessari  per  realitzar  el  gestor,

bàsicament hardware i software, i les despeses que aquests comporten. La següent

taula mostra el cost total del projecte.

Conceptes Preus (€)

Recursos Humans

• 240 hores d'analistes (40€/hora) 9.600

• 360 hores de programador (30€/hora) 10.800

Hardware

• Intel(R) Pentium(R) M processor 1.86GHz 1.200

Software

• OpenSUSE 11.1 (Sistema Operatiu) 0

• MySQL (Sistema gestor de BDs) 0

• Apache (Servidor web) 0

• OpenOffice 3.1.1 (Software d'ofimàtica) 0

• Opera 10.10 / FireFox 3.5.9 (Navegadors web) 0

Fungibles

• Tinta impressora, paper, ... 70

• Connexió a Internet 225

• Viatges i dietes 600

TOTAL 22.495
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Com es pot comprovar, no amortitzaríem la inversió fins al segon any, tenint

unes pèrdues al primer any de 2.695 €. Però passats tres anys tindríem un benefici

net de 34.105 €.
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Capítol II

NECESSITATS DEL CLIENT

Per saber les característiques i funcionalitats bàsiques que ha de tenir el sistema

es parla amb el client. S'ha de comentar que el client al qual fem referència al llarg

d'aquesta  memòria  es  tracta  d'un  client  fictici.  Aquesta  decisió  però,  no  resta

importància als objectius del projecte ni impedeix el seu cumpliment.

S'ha arribat a les conclusions que es fan saber a continuació.

El sistema ha de permetre la creació, edició i administració de quatre tipus de

continguts diferents: cases rurals, activitats, notícies i productes.

Les cases rurals han de contenir una informació mínima que serveixi a l'usuari

client per fer-se una idea de les característiques principals, per això ha de contenir la

localització de la casa, el preu i possibilitat de posar una oferta, una galeria d'imatges

i/o vídeos i una descripció textual de la casa entre d'altres.

Cada activitat ha de contenir la localització, les dates de quan es dur a terme,

una galeria d'imatges i el tipus d'activitat de què es tracta.

Les notícies i els productes són els continguts secundaris de l'aplicació ja que es

tracta bàsicament d'informació que pot ser d'interès per l'usuari que visita la web amb

la intenció de consultar les cases i les activitats. Les notícies tindran dos elements: un

text i una fotografia. Els productes disposaran d'un preu recomanat, una descripció i/o

anàlisi, una galeria d'imatges i una valoració amb pros i contres.
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Tota la informació serà visible per qualsevol usuari anònim que visita la web,

però per altres accions s'haurà de registrar. Per tant, l'aplicació tindrà un sistema per

realitzar  el  registre d'usuaris,  aquest haurà de guardar la  informació bàsica d'una

persona, com pot ser el nom i cognoms, l'adreça, la data de naixement, gènere, nom

d'usuari i correu electrònic.

Els  usuaris  registrats  podran  realitzar  comentaris  sobre  qualsevol  tipus  de

contingut de la web. I no només podran consultar els continguts, sinó que podran

realitzar la reserva i el pagament de les estades a les cases rurals que decideixin.

També hi haurà un rol d'usuari anomenat  escriptor encarregat d'actualitzar els

continguts  secundaris  de  l'aplicació  web,  és  a  dir,  les  activitats,  les  notícies  i  els

productes. Per últim, un rol  d'administració és indispensable per controlar aquests

tipus d'aplicacions.

En el camp del turisme, com és lògic, no tots els clients parlaran la mateixa

llengua,  per  tant,  és important  que el  contingut de la  pàgina  pugui ser traduït  a

diferents idiomes. L'aplicació estarà preparada per poder utilitzar el català, el castellà i

l'anglès, essent possible l'ampliació del nombre d'idiomes depenent de les necessitats

del client.

Per facilitar la feina als clients alhora de realitzar la cerques de les cases rurals,

s'implementarà un bloc per poder fer aquesta tasca còmodament. Aquest cercador

constarà  de  com a  mínim  els  següents  camps:  data  d'arribada,  número  de  nits,

número d'adults i de nens i localització.

Finalment, per fer el negoci més rendible pels possibles compradors del software,

s'afegirà una àrea per poder administrar un banner de publicitat.
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Capítol III

OPCIONS TECNOLÒGIQUES

En aquest capítol analitzarem les opcions tecnològiques existents que podem fer

servir per la realització del sistema gestor. Per les característiques del projecte ens

centrarem  en  els  sistemes  gestors  de  continguts,  que  són  modulars  i  fàcilment

adaptables,  essent  una  opció  ideal  per  nosaltres.  Com  que  existeixen  versions

OpenSource, especialment interessants pel que fa al pressupost del projecte i a la

comunitat  d'usuaris  que  hi  donen suport,  afegiré  un apartat  per  fer  cinc  cèntims

d'aquesta opció.

3.1 Sistemes gestors de continguts

Realitzar una web pot ser una feina complicada i molt laboriosa si no es disposa

de les eines adequades. Les eines del passat eren bàsicament editors que permetien

generar una pàgina, després van evolucionar per poder construir l'estructura de la

web i altres funcionalitats, però en general estaven més enfocades a la creació que al

manteniment. En els últims anys s'ha desenvolupat el concepte de sistemes de gestió

de continguts (Content Management System o CMS). Es tracte d'eines que permeten

crear i mantenir una web amb facilitat, encarregant-se dels treballs més tediosos que

fins ara ocupaven el temps dels administradors web.
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Tenint en compte l'estalvi que suposa la utilització d'aquestes eines, i el cost de

desenvolupar-les, seria lògic esperar que el seu preu fos molt elevat. Això és cert per

alguns  productes  comercials,  però  n'existeixen  d'accés  lliure,  disponibles  amb

llicències de codi obert.

Els  CMS proporcionen un entorn que possibilita  l'actualització,  manteniment i

ampliació de la web amb la col·laboració de múltiples usuaris. En qualsevol entorn

virtual aquesta és una característica important que pot ajudar a crear una comunitat

cohesionada que participi de forma conjunta.

En  aquest  apartat  es  descriuran  els  criteris  més  importants  a  l'hora  de

seleccionar un gestor de continguts i els requeriments en funció dels objectius que es

vulguin aconseguir.  Per això, es farà un breu repàs a les eines de codi obert que

permetin construir  un CMS, classificant-les segons el propòsit  específic  al que van

dirigides.

Què és un CMS?

Un CMS és un software que s'utilitza principalment per facilitar la gestió de webs,

ja sigui a Internet o en una intranet, i per això també són coneguts com gestors de

contingut web (Web Content Management o WCM). S'ha de tenir en compte però, que

les aplicacions CMS no es limiten només a les webs.

James Robertson2,  en el  seu article  How to evaluate a content  management

systemi, proposa una divisió de les funcionalitats dels sistemes gestors de continguts

en  quatre  categories:  creació  de  contingut,  gestió  de  contingut,  publicació  i

presentació.

Creació de contingut

Un CMS aporta eines perquè els creadors sense coneixements tècnics en pàgines

2 James Robertson és el fundador i gerent de Step Two Designs, una consultora independent
localitzada a Austràlia. És reconegut com un dels líders de pensament a nivell mundial sobre
temes de gestió de contingut web. Ha treballat en moltes organitzacions, tant al sector
públic com al privat, incloent companyies de la Fortune 500.
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web puguin concentrar-se en el contingut. El més habitual és proporcionar un editor

de text WYSIWYG (What You See Is What You Get), on l'usuari veu el resultat final

mentre escriu, a l'estil dels editors comercials, però amb un rang de formats de text

limitat. Aquesta limitació té sentit, ja que l'objectiu és que el creador pugui posar

èmfasis en alguns punts, però sense modificar gaire l'estil general de la web.

Hi  ha  d'altres  opcions  com  l'edició  dels  documents  en  XML,  la  utilització

d'aplicacions ofimàtiques integrades en el CMS, la importació de documents existents i

editors  que permeten afegir  marques,  habitualment HTML, per  indicar  el  format i

estructura d'un document. Un CMS pot incorporar una o varies d'aquestes eines, però

sempre  haurà  de  proporcionar  un  editor  WYSIWYG per  la  seva  facilitat  d'ús  i  la

comoditat d'accés des de qualsevol ordenador amb un navegador i accés a Internet.

Per a la creació de la web pròpiament dita, els CMS aporten eines per definir la

estructura, el format de les pàgines, l'aspecte visual, l'ús de patrons, i un sistema

modular que permet incloure funcions no previstes originalment.

Gestió de contingut

Els documents creats es depositen en una base de dades central on també es

guarden la  resta  de les  dades  de  la  web,  com poden ser  les  dades  relatives als

documents (versions, autors, data de publicació, caducitat, etc.), dades i preferències

dels usuaris, l'estructura de la web, etc.

L'estructura de la web es pot configurar amb eines que, habitualment, presenten

una  visió  jeràrquica  de  la  mateixa  i  permeten  modificacions.  Mitjançant  aquesta

estructura es pot assignar un grup a cada àrea, amb responsables, editors, autors i

usuaris amb diferents permisos. Això és imprescindible per facilitar el cicle de treball

(workflow) amb un circuit d'edició que va des de l'autor fins el responsable final de la

publicació.  El  CMS  permet  la  comunicació  entre  els  membres  del  grup  i  fa  un

seguiment de l'estat de cada pas del cicle de treball.

Publicació

Una  pàgina  aprovada  es  publica  automàticament  quan  arriba  la  data  de

publicació, i quan caduca s'arxiva per a futures referències. Per a la seva publicació

s'aplica el patró definit per a tota la web o per a la secció concreta on està situada, de
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forma que el resultat final és una web amb un aspecte consistent a totes les seves

pàgines. Aquesta separació entre contingut i forma permet que es pugui modificar

l'aspecte visual d'una web sense afectar als documents ja creats i allibera als autors

de preocupar-se per el disseny final de les seves pàgines.

Presentació

Un CMS pot gestionar automàticament l'accessibilitat de la web, amb el suport de

les normes internacionals d'accessibilitat com la WAI3 (Web Accessibility Initiative), i

adaptar-se a les preferències o necessitats de cada usuari. També pot proporcionar

compatibilitat  amb  els  diferents  navegadors  disponibles  en  totes  les  plataformes

(Windows, Linux,  Mac, Palm, etc.)  i  la seva capacitat d'internacionalització permet

adaptar-se a l'idioma, sistema de mesura i cultura del visitant.

El  sistema s'encarrega de gestionar molts  altres  aspectes com poden ser els

menús de navegació o la jerarquia de la pàgina actual dins de la web, afegint enllaços

de forma automàtica. També gestiona tots els mòduls que incorpori el sistema. Per

exemple, amb un mòdul de notícies es presentarien les novetats aparegudes en una

altra web, amb un mòdul de publicitat es mostraria un anunci o missatge animat, i

amb un mòdul d'un fòrum es podria mostrar, a la pàgina principal, el títol dels últims

missatges rebuts. Tot això amb els enllaços corresponents i, evidentment, seguint el

patró que els dissenyadors hagin creat.

Necessitat d'un CMS

A l'apartat  anterior s'han presentat bastants motius  per veure la utilitat d'un

sistema que gestioni un entorn web, però es podria pensar que no és necessari per a

una web relativament petita o quan no es necessiten tantes funcionalitats. Això només

podria ser cert per a una web amb molt poques pàgines estàtiques per a la qual no es

prevegi un creixement futur ni tampoc gaires actualitzacions, cosa que no és molt

realista. En qualsevol cas, la flexibilitat i escalabilitat que permeten aquests sistemes,

justifiquen la seva utilització en pràcticament qualsevol tipus de web.

3 http://www.w3.org/WAI/
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Aquests  són  alguns  dels  punts  més  importants  que  fan  útil  i  necessària  la

utilització d'un CMS:

• Inclusió de noves funcionalitats a la web. Aquesta operació pot implicar la

revisió  de  multitud  de  pàgines  i  la  generació  del  codi  que  aporta  les

funcionalitats.  Amb un CMS això pot ser tan simple  com incloure un mòdul

realitzat per tercers, sense que suposi cap esforç ni fer molts canvis a la web. El

sistema pot créixer i adaptar-se a les necessitats futures.

• Manteniment d'una gran quantitat de pàgines. En una web amb moltes

pàgines  cal  un  sistema  per  distribuir  els  treballs  de  creació,  edició  i

manteniment, tenint en compte els diferents permisos d'accés a les diferents

àrees. També s'han de gestionar les metadades de cada document, les versions,

la  publicació  i  caducitat  de  les  pàgines  i  els  enllaços  trencats,  entre  altres

aspectes.

• Reutilització  d'objectes  i  components.  Un  CMS permet  la  recuperació  i

reutilització de pàgines, documents, i en general de qualsevol object publicat o

emmagatzemat.

• Pàgines interactives. Les pàgines estàtiques arriben a l'usuari exactament tal

com estan emmagatzemades al servidor web. En canvi, les pàgines dinàmiques

no existeixen al servidor tal com es reben als navegadors, sinó que es generen

segons  les  peticions  dels  usuaris.  D'aquesta  manera,  per  exemple,  quan

s'utilitza un buscador, el sistema genera una pàgina amb els resultats que no

existia  abans  de  la  petició.  Per  aconseguir  aquesta  interacció,  els  CMS  es

connecten a una base de dades que fa de dipòsit central de totes les dades de

la web.

• Canvis  de  l'aspecte  de  la  web.  Si  no  hi  ha  una  bona  separació  entre

contingut i presentació, un canvi de disseny pot comportar la revisió de moltes

pàgines per a la seva adaptació. Els CMS faciliten la utilització, per exemple, de

l'estàndard CSS (Cascading Style Sheets o fulles d'estil en cascada) amb el qual

s'aconsegueix la independència de presentació i contingut.

• Consistència de la web. La consistència en una web no vol dir que totes les
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pàgines siguin iguals, sinó que hi ha un ordre visual en comptes de caos. Un

usuari nota de seguida quan una pàgina no és igual que la resta de les de la

mateixa web pel seu aspecte, la disposició dels objectes o pels canvis en la

forma de navegador. Aquestes diferències provoquen una sensació de desordre i

sembla  que  no  l'hagin  dissenyada  professionals.  Els  CMS  poden  aplicar  un

mateix estil a totes les pàgines amb el mencionat CSS, i aplicar una mateixa

estructura mitjançant patrons de pàgines.

• Control  d'accés.  Controlar  l'accés a una web no consisteix simplement en

permetre l'entrada a la web, sinó que comporta gestionar els diferents permisos

sobre cada àrea de la web aplicats a grups o individus.

CMS comercials i de codi obert

Es pot fer una primera divisió dels CMS segons el tipus de llicència escollida. Per

una banda hi ha els CMS comercialitzats per empreses que consideren el codi font un

actiu més que tenen que mantenir  en propietat,  i  que no permeten que tercers i

tinguin accés. Per l'altra tenim els de codi font obert, desenvolupats per individus,

grups o empreses que permeten l'accés lliure i la modificació del codi font.

La disponibilitat del codi font possibilita que es puguin fer personalitzacions del

producte, correccions d'errors i desenvolupaments de noves funcions. Aquest fet és

una garantia de que el producte podrà evolucionar inclús després de la desaparició de

l'empresa  creadora.  Algunes  empreses  també  donen  accés  al  codi,  però  només

després  de  l'adquisició  d'una  llicència  especial  o  després  de  la  seva  desaparició.

Generalment  però,  les  modificacions  només  poden  fer-les  els  mateixos

desenvolupadors, i sempre segons les seves prioritats.

Els CMS de codi obert són molt més flexibles en aquest sentit, però es podria

considerar  que  les  eines  comercials  seran  més  estables  i  coherents  al  ser

desenvolupades per un mateix grup. A la pràctica aquesta avantatge no és tan gran,

ja que els CMS de codi obert també estan coordinats per un únic grup o per empreses,
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de forma similar als comercials.

Utilitzar una eina de gestió de continguts de codi obert té un altre avantatge que

fa decantar-se a la majoria dels usuaris: el seu cost. Habitualment, tot el software de

codi obert és d'accés lliure, és a dir, sense cap cost de llicències. Només en casos

aïllats es fan distincions entre empreses i entitats sense ànim de lucre o particulars. Si

comparem, els productes comercials poden arribar a tenir un cost que només una

gran empresa pot assumir.

Pel que fa al suport, els CMS comercials acostumen a donar suport professional,

amb un cost elevat en molts casos, mentre que els de codi obert es basen més en les

comunitats  d'usuaris  que  comparteixen  informació  i  solucions  als  problemes.  Les

plataformes de suport es poden barrejar,  i  així  trobarem CMS de codi obert  amb

empreses que ofereixen serveis de valor afegit i amb comunitats d'usuaris actives. En

el cas comercial també succeeix això, però el cost de les llicències fa que l'engròs del

públic  es  decanti  per  altres  opcions i  per  tant  les comunitats  de suport  són més

petites.

Un problema que acostuma a tenir el software de codi obert és la documentació,

generalment escassa, dirigida a usuaris tècnics o mal redactada. Aquest problema

s'agreuja en el cas dels mòduls desenvolupats per tercers, que no sempre incorporen

les instruccions del seu funcionament de forma completa i intel·ligible.

En  definitiva,  un  bon  CMS de  codi  obert  és  molt  més  econòmic  que  el  seu

homòleg comercial, amb l'avantatge de disposar de tot el codi font i d'una extensa

comunitat d'usuaris. Per tots aquests motius, i  com una aposta per la filosofia del

software lliure en aquest projecte s'utilitzarà un CMS de codi obert.

Per més informació sobre el moviment OpenSource, els seus avantatges i rendibilitat

consultar l'annex I.
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Història dels CMS

A principis  dels  anys  90,  el  concepte  de  sistemes  gestors  de  contingut  era

desconegut.  Algunes de les  funcions es  realitzaven amb aplicacions independents:

editors de text i d'imatges, bases de dades i programació a mesura.

Ja a l'any 1994  Illustra Information Technology utilitzava una base de dades

d'objectes com a dipòsit dels continguts d'una web, amb l'objectiu de poder reutilitzar

els objectes i oferia als autors un entorn per a la creació basada en patrons. La idea

no va quallar entre el públic, i la part de l'empresa enfocada a la web va ser comprada

per AOL, mentre que Informix va adquirir la part de bases de dades.

RedDot és una de les empreses pioneres que va començar el desenvolupament

d'un gestor de continguts l'any 1994, però no va ser fins a finals de l'any següent que

van presentar el seu CMS basat en una base de dades.

Un dels primers CMS de codi obert a aparèixer va ser Typo3 cap a l'any 1997.

Reproduint paraules del propi autor Kasper Skarhoj, “fins i tot abans que el terme

gestió de continguts fos àmpliament conegut”.

PHPNuke, l'eina que va popularitzar l'ús d'aquests sistemes per a les comunitats

d'usuaris a Internet, es va començar a desenvolupar l'any 2000. La primera versió va

suposar unes tres setmanes de treball al creador, reescrivint el codi d'una altra eina,

Thatware.

Present i futur dels CMS

En l'actualitat, a part de l'ampliació de les funcionalitats dels CMS, un dels camps

més interessants  és  la  incorporació  d'estàndards  que  milloren la  compatibilitat  de

components,  faciliten  l'aprenentatge  al  canviar  de  sistema,  i  aporten  qualitat  i

estabilitat.

Alguns d'aquests estàndards són: CSS, que permeten la creació de fulles d'estil;

XML, un llenguatge de marques que permet estructurar un document; XHTML, que és

un subconjunt de l'anterior però orientat a la presentació de documents via web; WAI,

que assegura la accessibilitat del sistema; i RSS, per a sindicar continguts de tipus
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notícia.

També les aplicacions que rodegen els CMS acostumen a ser estàndards, com els

servidors web Apache i ISS; els llenguatges PHP, Perl i Python; i les bases de dades

MySQL i PostgreSQL. La disponibilitat per als principals sistemes operatius d'aquestes

aplicacions i mòduls, permeten que els CMS puguin funcionar en diverses plataformes

sense gaires modificacions.

Sobre el futur dels CMS, James Robertson apunta que:

• Els CMS es convertiran en un article de consum, quan els productes s'hagin

establert i arribin més solucions al mercat. Això provocarà una disminució dels

preus dels productes comercials i una major consistència en les funcionalitats

que ofereixen.

• En aquest context, moltes empreses que implementen webs hauran de tancar.

• Molts  projectes  fracassaran  per  no  ajustar-se  als  estàndards  i  no  entendre

conceptes com usabilitat, arquitectura de la informació, gestió del coneixement i

contingut.

• El camp dels  gestors de contingut  madurarà fins aconseguir  un alt  grau de

consistència i professionalisme.

• S'adoptaran  estàndards  en  l'emmagatzematge,  estructuració  i  gestió  dels

continguts.

• Es produirà una fusió entre gestió de continguts, gestió de documents i gestió

de registres.

Criteris per seleccionar un CMS

Abans de començar el procés de selecció d'un CMS concret, s'han de tenir clars

els objectius de la web, tenint en compte el public destinatari, i establint una serie de

requeriments que hauria de poder satisfer el CMS.

• Codi obert. Pels motius presentats anteriorment, el CMS hauria de ser de codi
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obert.

• Arquitectura tècnica. Ha de ser fiable i permetre l'escalabilitat del sistema

per adequar-se a futures necessitats amb mòduls. També ha d'haver-hi una

separació dels conceptes de contingut, presentació i estructura que permeti la

modificació  d'un  d'ells  sense  afectar  als  altres.  És  recomanable  doncs,  que

s'utilitzin fulles d'estil (CSS) i patrons de pàgines.

• Grau de desenvolupament. Maduresa de l'aplicació i disponibilitat de mòduls

que li afegeixen funcionalitats.

• Suport. L'eina ha de tenir suport tan per part dels creadors com per altres

desenvolupadors. D'aquesta manera es pot assegurar que en un futur hi haurà

millores i es podran trobar solucions a possibles problemes.

• Posició al mercat i opinions. Una eina poc coneguda pot ser molt bona, però

ens hem d'assegurar que tingui un cert futur. També són importants les opinions

dels usuaris i dels experts.

• Usabilitat. L'eina ha de ser fàcil d'utilitzar i aprendre. Els usuaris no sempre

seran tècnics, per tant ens hem d'assegurar que podran usar l'eina sense gaires

esforços i treure-li el màxim rendiment.

• Accessibilitat.  Per  assegurar  l'accessibilitat  d'una  web,  el  CMS  haurà  de

complir un estàndard d'accessibilitat. El més estès és WAI (Web Accessibility

Initiative) del World Wide Web Consortium.

• Velocitat de descarrega. Tenint en compte que no tots els usuaris disposen

de línies d'alta velocitat, les pàgines s'hauran de carregar ràpidament.

• Funcionalitats. No s'espera que tots els CMS ofereixin totes les funcionalitats,

però si les més importants. Entre d'altres: editor de text WYGIWYS a través del

navegador, eina de cerca, comunicació entre els usuaris (fòrums, xat, correu

electrònic,...), cicles de treball (workflow) amb diferents perfils d'usuaris i grups

de treball, dates de publicació i caducitat, carrega i descarrega de documents i

material multimèdia, disponibilitat o possibilitat de traduir el contingut entre

diversos idiomes, suport de múltiples formats i navegadors, estadístiques d'ús i

informes, etc.



Gestió de lloguers de turisme rural 25

3.2 Comparativa

El  2009 Open Source  CMS market  share  reportii va  ser  publicat  a  finals  del

mateix any. L'informe conclou que WordPress, Joomla! i Drupal mantenen un ampli

avantatge respecte la resta de la “manada”, i actualment són els actors dominants del

mercat.

Per tal de mostrar el caràcter més aviat extens de l'enquesta, direm que més de

600  persones  van  completar  el  conjunt  de  preguntes.  Les  dades  demogràfiques

Figura 3-1. Coneixença dels diferents productes existents al mercat.
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recollides mostren que el grup d'estudi es compon sobretot de professionals IT seniors

que treballen en petites organitzacions d'entre 1 i 5 treballadors. Més del 80% dels

participants  havia  sentit  a  parlar  de  Joomla!,  WordPress  i  Drupal,  encara  que  la

majoria d'ells estaven més familiaritzats amb els dos primers. Aquesta dada es pot

veure més clarament a la Figura 3-1.

L'informe del 2009 ho va tenir difícil per trobar com diferenciar entre els tres

sistemes  capdavanters,  si  més  no  en  quotes  de  mercat.  Aquest  any  sembla  que

Joomla! ha guanyat més quota de mercat respecte els altres dos sistemes, WordPress

i Drupal. Per exemple, l'informe mostra que Joomla! compta amb més llibres impresos

que els altres dos, i també que s'utilitza més, almenys pels participants de l'enquesta.

Figura 3-2. Resultat de l'experiència d'haver utilitzat els respectius sistemes.
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L'estudi també conclou que encara que la cursa està lluny de la meta final, sembla que

Joomla!  està  començant  a  prendre  una  posició  de  lideratge.  D'altra  banda,  els

participants de l'enquesta semblen ser més positius respecte WordPress i Drupal, del

que ho són amb Joomla!, tal com mostra la Figura 3-2.

Joomla! 1.5.10 Drupal 6.10
WordPress

2.2.1

Cost Gratuït (10) Gratuït (10) Gratuït (10)

Llicència
OpenSource

(10)
OpenSource

(10)
OpenSource

(10)

Sistema per seguir qui fa
modificacions

No (0) Sí (10) Limitat (5)

Sistema d'aprovació de continguts Sí (10) Sí (10) Sí (10)

Verificació del mail Sí (10) Sí (10) Instal·lable (8)

Privilegis granulars No (0) Sí (10) Sí (10)

Manuals comercials Sí (10) Sí (10) No (0)

Comunitat de suport Sí (10) Sí (10) Sí (10)

Ajuda en línia Sí (10) Sí (10) Sí (10)

“Arrossegar i deixar anar” contingut No (0) Instal·lable (8) Sí (10)

URLs amigables Sí (10) Sí (10) Sí (10)

Modificar la mida de les imatges Sí (10) Instal·lable (8) Limitat (5)

Assistent per la creació de temes No (0) Limitat (5) No (0)

Desfer operacions No (0) Limitat (5) Instal·lable (8)

Editor WYSIWYG Sí (10) Instal·lable (8) Sí (10)

Aprofitar la replicació de la BD No (0) Limitat (5) No (0)

Memòria cau (caching) Sí (10) Sí (10) Instal·lable (8)

Control d'anuncis Sí (10) Instal·lable (8) No (0)

Traspàs de contingut entre servidors No (0) Instal·lable (8) No (0)

Administració en línia Sí (10) Sí (10) Sí (10)

Estadístiques de la web Sí (10) Sí (10) Instal·lable (8)

Control de fluxos de treball No (0) Instal·lable (8) No (0)

Interfície internacionalitzable Sí (10) Sí (10) Sí (10)

Contingut multi-llenguatge Instal·lable (8) Sí (10) Instal·lable (8)

Control d'inventari Instal·lable (8) Instal·lable (8) No (0)

Passarel·la de pagament Instal·lable (8) Instal·lable (8) No (0)

Carret de compra Instal·lable (8) Instal·lable (8) No (0)

Total 6,74 8,78 5,93
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Un  cop  analitzat  aquest  informe  he  decidit  comparar  els  tres  projectes

capdavanters alhora d'escollir-ne un per la  realització del sistema gestor de cases

rurals. Només he comparat les funcionalitats que poden ser útils per la realització del

projecte, així doncs es poden considerar d'una importància equitativa.

Un cop fet el benchmark entre les funcionalitats que podem necessitar durant la

realització del projecte, escollim Drupal ja que és la opció més adequada segons ens

mostren els totals de les tecnologies comparades.

3.3 Drupal

Drupal s'utilitza per construir llocs web. És un marc de treball (framework) de

codi obert per a la gestió de continguts web altament modular, amb èmfasi en la

col·laboració. És extensible, compatible amb els estàndards, i s'esforça per aconseguir

un codi net. Drupal ve de sèrie amb un conjunt de funcionalitats bàsiques, i es poden

guanyar funcionalitats addicionals mitjançant la instal·lació de mòduls. Drupal està

dissenyat per a ser personalitzat, però la personalització es fa reemplaçant el nucli o

afegint nous mòduls, no modificant el codi del nucli. També separa amb èxit la gestió

dels continguts de la presentació dels mateixos.

Drupal pot ser usat per construir un portal d'Internet; un lloc web personal o

corporatiu; una web de comerç electrònic, un directori de recursos; un diari en línia de

notícies; una galeria d'imatges; o una intranet, per esmentar només algunes opcions.

Fins i tot es pot utilitzar per ensenyar un curs a distància. Un equip de seguretat

s'esforça  per  mantenir  Drupal  segur  tot  responent  a  les  amenaces  i  emetent

actualitzacions de seguretat. I una comunitat en línia d'usuaris, d'administradors, de

dissenyadors i de desenvolupadors web treballen durament per millorar contínuament

el  software;  per  comprovar-ho  es  pot  fer  un  cop  d'ull  a  http://drupal.org  i

http://groups.drupal.org.

Si es vol una visió més exhaustiva de l'arquitectura, les tecnologies que fa servir
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per poder funcionar, el disseny de l'estructura d'arxius que composen Drupal, i  els

diferents  termes  conceptuals  que  utilitza,  com  ara  nodes,  ganxos  (hooks),  blocs

(blocks) i temes (themes), consultar l'annex II.
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Capítol IV

ESPECIFICACIÓ

Es necessita un sistema gestor de contingut accessible des d'Internet. Aquest

sistema ha de permetre consultar i afegir informació depenent del perfil d'usuari que

s'hi connecti. Ha de permetre la generació dinàmica de:

• Usuaris que puguin accedir al sistema.

• Grups d'usuaris que formin els diferents rols del sistema.

• Nou contingut afegit al sistema.

• Seguretat en zones del sistema en el que determinats grup d'usuaris no puguin

realitzar algunes accions.

El sistema haurà de gestionar l'administració dels usuaris, grups, contingut, ...

L'administració del contingut englobarà des de la creació de nous tipus de continguts,

fins a la publicació del mateix. Haurà de facilitar també la cerca de continguts, donant

i permetent diferents tipus de cerca.

Els requeriments són les característiques necessàries de tot projecte d'enginyeria

del software. Es divideixen en dos tipus:

• Els  requeriments  funcionals  són  les  funcionalitats  desitjables  del  projecte  a

especificar.

• Els requeriments no funcionals són aquelles necessitats, que el sistema ha de

complir i fan referència a qüestions externes a les funcionalitats de l'aplicació.
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4.1 Requeriments funcionals

El requeriment funcional de l'eina és donar solució a les diferents accions que

poden realitzar els diferents tipus d'usuari. Aquestes funcionalitats estan enfocades a

l'administració  del  sistema,  a  la  introducció  de  contingut  dins  del  gestor  i  a  la

visualització d'aquesta informació.

Donat el gran ventall d'accions, les hem englobat en els següents usuaris:

• Usuari anònim.

• Usuari autentificat.

• Propietari.

• Escriptor.

• Administrador.

Usuari anònim

Qualsevol persona que vulgui accedir a la web. No necessita autentificar-se. Pot

navegar a través de la web i fer consultes simples, com contactar amb l'administrador

o visualitzar les diferents cases rurals donades d'alta. No podrà modificar ni introduir

cap tipus d'informació.

Usuari autentificat

Persona donada d'alta en el sistema. Aquest tipus d'usuari necessita autentificar-

se i estar associat a un grup per accedir a unes determinades accions. Poden realitzar

les següents accions:

• Afegir comentaris en els tipus de continguts on es permeti fer-ho.

• Realitzar accions de compra dels diferents productes oferts a través de la web.
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Propietari

Tipus d'usuari al que se li dóna permís per administrar els seus propis continguts,

que en aquest cas només seran cases rurals. Han d'estar donats d'alta i pertànyer al

grup. Poden realitzar les següents accions:

• Afegir elements del tipus de contingut Casa Rural.

• Editar elements propis del tipus de contingut Casa Rural.

• Eliminar elements propis del tipus de contingut Casa Rural.

Escriptor

Persona encarregada d'administrar els altres tipus de continguts existents, és a

dir, activitats, productes i notícies. La seva funció principal és la creació de contingut

de consulta pels usuaris.

• Afegir elements del tipus de contingut Activitat, Producte i Notícia.

• Editar elements del tipus de contingut Activitat, Producte i Notícia.

• Eliminar elements del tipus de contingut Activitat, Producte i Notícia.

Administrador

És l'encarregat d'administrar tota l'aplicació. Administra els continguts i usuaris.

La seva funció principal és donar accés als altres usuaris. També poden crear tipus de

continguts. En definitiva, aquests usuaris poden realitzar les següents accions:

• Administració  del  contingut  del  gestor.  Això  implica  la  creació  de  tipus  de

continguts, i de continguts pròpiament dit.

• Gestionar els usuaris del sistema.

• Administrar els grups als que després s'associaran els usuaris.

• Gestionar els mòduls habilitats, com per exemple instal·lant les actualitzacions,

o afegir-ne de nous.
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4.2 Requeriments no funcionals

El model descrit fins ara, pretén reflectir els requeriments funcionals que haurà

de complir la solució. Aquest, es redueix bàsicament a quines sortides volem obtenir

de les entrades al sistema. Hi ha una altra sèrie de requeriments que el sistema ha de

complir, anomenats no funcionals, i que fan referencia a les funcions o processos de

l'aplicació.  Són totes  aquelles  necessitats  que el  sistema ha de complir  i  que fan

referència a qüestions externes a la funcionalitat de l'aplicació i  obtingudes de les

necessitats del client.

A continuació es descriuen cada un dels requeriments no funcionals específics del

sistema.

Seguretat

En el camp de la seguretat s'han de tenir en compte dos punts importants:

• La identificació i reconeixement dels usuaris.

• La seguretat i confidencialitat de les dades.

La primera ens assegura que cap usuari pugui realitzar operacions prohibides per

el  seu  perfil.  No  totes  les  funcionalitats  del  sistema  podran  ser  utilitzades  per

qualsevol usuari, per tant s'haurà d'establir un mecanisme d'identificació d'usuari que

permeti oferir a cada rol les funcionalitats que està autoritzat fer servir. Així doncs, la

identificació d'un usuari es realitza mitjançant un  login o identificador d'usuari i un

password o paraula clau.

La segona està considerada com una millora del sistema, ja que el noranta per

cent de les dades que es transmeten per la xarxa no són confidencials, sinó merament

informatius. Aquesta millora es realitzaria utilitzant, per exemple, el protocol segur

SSL mitjançant https, on les dades són encriptades abans de ser transmeses pel mitjà

de comunicació i es desencripten quan arriben al terminal de l'usuari.
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Opcionalment, es recomana l'ús d'un element que aïlli els servidors (en un rang

d'adreces IP privades) de la resta de la xarxa pública, fent alhora de NAT4 i de firewall.

Modificabilitat

El sistema està preparat per ser modificat amb el mínim esforç. La interfície és la

part de l'aplicació més susceptible de ser modificada. Gracies al model que s'utilitzarà

de separació entre capes, ens permetrà alterar-la sense propagar els canvis  a les

capes  inferiors.  Es  separa  la  interfície  de  les  capes  encarregades  d'obtenir  els

continguts que se'ns presenten.

Eficiència

L'usuari actual de la xarxa és poc pacient, i si el temps de resposta del sistema

és massa elevat es poden perdre clients. Per això, aquest sistema haurà de complir

uns requisits d'eficiència importants, tant pel que fa referència a la consistència de les

dades, com al seu rendiment respecte al temps de resposta de les accions realitzades

pels diferents usuaris.

Al permetre l'accés simultani de diferents usuaris, el sistema haurà d'assegurar

la consistència de les dades en els accessos concurrents així com un accés eficient per

totes les transaccions del sistema.

El temps de resposta del sistema ha de ser baix.

Portabilitat

El  sistema  haurà  de  poder  canviar  de  plataforma  d'execució.  El  seu

desenvolupament  s'ha  realitzat  sobre  OpenSUSE 11.1  (Linux  2.6.27.45-0.1),  però

podrà ser portat a qualsevol plataforma que accepti Apache (servidor web), MySQL

(sistema gestor de bases de dades), i PHP (llenguatge de programació).

4 Network Address Translation (Traducció d'Adreces de Xarxa) és un mecanisme utilitzat per
routers IP per intercanviar paquets entre dos xarxes que s'assignen mútuament adreces
incompatibles.
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Requeriments tecnològics

El sistema ha de funcionar a través de la web basat en protocols estàndards

d'Internet.  Per  obtenir  la  independència  del  client,  en  aquest  cas  un  navegador,

l'aplicació  no  utilitzarà  comportaments  o  comandes  específiques  de  productes

propietaris, sinó que ha de seguir els estàndards vigents.

Interfície d'usuari

Els usuaris que interactuïn amb el sistema no necessitaran tenir coneixements

informàtics. El sistema ha de ser fàcil d'utilitzar. El sistema ha de ser robust, protegint

a l'usuari de cometre errors causats per l'ús incorrecte del mateix.

Tractament dels errors i condicions externes

El sistema ha de respondre amb avisos i indicacions a l'usuari davant d'errors.

Factors de qualitat

El sistema ha de funcionar correctament, ha de ser 100% fiable i els usuaris han

de tenir confiança en el seu ús.

Modificacions del sistema

El sistema ha de ser flexible i ha de permetre ampliar les seves funcionalitats.

També ha de ser mantenible, és a dir, ha de possibilitar el canvi d'objectes existents

per altres que afegeixin millores en el funcionament després de detectar errors.

Documentació

La memòria i la presentació que es mostren.
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4.3 Casos d'ús

En aquest apartat analitzarem detalladament els diferents escenaris que indiquen

com haurien  d'interactuar  els  usuaris  amb el  sistema per  aconseguir  un  objectiu

específic. Per fer-ho més entenedor els agruparem per àrees funcionals.

També  aniran  acompanyats  de  captures  de  pantalla  per  tal  de  fer-los  més

ilustratius.  Com es  podrà  comprovar  a  continuació,  aquestes  captures  estaran en

diferents idiomes, per mostrar així el caràcter multilingüe de la web. Tot i això, s'ha de

tenir en compte que no s'han traduit tots els elements de la web, si no només un

subconjunt per comprovar el bon funcionament d'aquesta funcionalitat.  Així doncs,

poden aparèixer captures on hi hagi diferents idiomes barrejats.

Administració d'usuaris

Cas d'ús Administració d'usuaris (Alta usuari).

Descripció Donar d'alta un usuari al sistema.

Actor Anònim / Administrador.

Propòsit Crear usuaris que utilitzin el sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
accedir  al  formulari  d'alta
d'usuari.

Complimentar el formulari d'alta.

Si  l'actor  ha  omplert  bé  el
formulari,  guarda  les  dades  del
nou usuari al sistema i li envia un
correu al compte introduït amb la
seva contrasenya.

Si  l'actor  comet  algun  error  el
sistema  li  ho  indica  i  torna  a
mostrar el formulari.
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Cas d'ús Administració d'usuaris (Baixa usuari).

Descripció Donar de baixa un usuari del sistema.

Actor Administrador.

Propòsit Eliminar usuaris del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
accedir a la llista d'usuaris.

Seleccionar els usuaris a eliminar.

Elimina els usuaris seleccionats.

Si no escull cap usuari, mostra un
missatge  d'error  i  torna  a
permetre la selecció.

Figura 4-1. Part del formulari d'alta d'usuari.



Gestió de lloguers de turisme rural 39

Cas d'ús Administració d'usuaris (Edició usuari).

Descripció Editar la informació d'un usuari del sistema.

Actor Administrador, usuari autenticat.

Propòsit Corregir o canviar la informació dels comptes dels usuaris, com per
exemple la contrasenya.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
accedir a la llista d'usuaris.

Seleccionar un usuari de la llista,
si  administrador,  o  accedir  al
formulari  corresponent  si  altre
usuari.

Mostra  un  formulari  amb  les

Figura 4-2. Part del formulari de baixa d'usuari.
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dades de l'usuari escollit.

Modificar dades i prémer guardar.

Si  les  dades  són  correctes
modifica la informació.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostrar  missatge  i  repetir  la
operació.

Cas d'ús Administració d'usuaris (Creació rol).

Descripció Crear el rol d'un usuari del sistema.

Actor Administrador.

Propòsit Crear rols d'usuaris per definir els permisos d'aquests.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
accedir a la llista de rols.

Escriure el nom del rol i  prémer
sobre el botó Afegeix un rol.

Si les dades són correctes mostra

Figura 4-3. Part del formulari per editar la informació d'un usuari
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el nou rol a la llista.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Cas d'ús Administració d'usuaris (Eliminació rol).

Descripció Eliminar el rol d'un o varis usuaris del sistema.

Actor Administrador.

Propòsit Eliminar rols associats a usuaris del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
accedir a la llista de rols.

Prémer  sobre  Edita  un  rol, i
seguidament  sobre  Suprimeix  el
rol.

Si les dades són correctes mostra
la llista sense el rol eliminat.

Figura 4-4. Formulari per la creació de rols.
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Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Cas d'ús Administració d'usuaris (Edició rol).

Descripció Editar el rol d'un o varis usuaris del sistema.

Actor Administrador.

Propòsit Editar rols associats a usuaris del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
accedir a la llista de rols.

Prémer sobre Edita permisos.

S'escullen els permisos a afegir o
treure i prémer el botó  Desa els
permisos.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-5. Botó per l'eliminació de rols.
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Cas d'ús Administració d'usuaris (Associació rol - usuari).

Descripció Associar un rol a un o varis usuaris del sistema.

Actor Administrador.

Propòsit Associar rols a usuaris del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
accedir a la llista de d'usuaris.

Seleccionar l'usuari o usuaris que
es volen modificar, i seleccionar el
rol de la llista d'opcions.

Prémer actualitza.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-6. Part del formulari per editar un rol
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Cas d'ús Administració d'usuaris (Eliminar associació rol - usuari).

Descripció Eliminar l'associació d'un rol a un o varis usuaris del sistema.

Actor Administrador.

Propòsit Eliminar l'associació de rols a usuaris del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
accedir a la llista de d'usuaris.

Seleccionar l'usuari o usuaris que
es volen modificar, i seleccionar el
rol de la llista d'opcions.

Prémer actualitza.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,

Figura 4-7. Part del formulari per associar un rol a un usuari
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mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Lloguer

Cas d'ús Lloguer (Afegir casa).

Descripció Afegeix un element del tipus de contingut casa al sistema.

Actor Propietari, administrador.

Propòsit Afegir una casa al sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i

Figura 4-8. Part del formulari per eliminar una associació rol - usuari
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accedir al menú crear contingut.

Seleccionar el tipus de contingut
que  es vol  crear,  en  aquest  cas
casa.

Omplir  els  camps  necessaris  i
prémer guardar.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Cas d'ús Lloguer (Eliminar casa).

Descripció Elimina un element del tipus de contingut casa del sistema.

Actor Propietari, administrador.

Propòsit Eliminar una casa del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
buscar la casa que es vol eliminar
i accedir-hi.

Prémer sobre la pestanya edita, i
seguidament  sobre  el  botó
suprimeix.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-9. Part del formulari per crear una casa
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Cas d'ús Lloguer (Editar casa).

Descripció Edita la informació d'un element del tipus de contingut casa.

Actor Propietari, administrador.

Propòsit Editar una casa del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
buscar la casa que es vol editar i
accedir-hi.

Prémer sobre la pestanya edita.

Canviar les opcions que es vulgui
i prémer guardar.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-10. Part del formulari per eliminar una casa
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Cas d'ús Lloguer (Buscar allotjament per disponibilitat).

Descripció Cerca  un  element  del  tipus  de  contingut  casa  segons  la  seva
disponibilitat.

Actor Tots.

Propòsit Cercar una casa del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Accedir al sistema si no hi era, i
completar  els  camps  del  bloc
cercar allotjament.

Prémer  sobre  el  botó  buscar
habitacions.

Si les dades són correctes mostra
un llista de cases (buida en al cas
que no hi hagin coincidències).

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-11. Part del formulari per editar la informació d'una casa
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Cas d'ús Lloguer (Buscar allotjament per localització).

Descripció Cerca  un  element  del  tipus  de  contingut  casa  segons  la  seva
localització.

Actor Tots.

Propòsit Cercar una casa del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Accedir al sistema si no hi era, i
navegar per la pestanya  location
fins a trobar la localització que es
vulgui.

Mostra un llista  de cases (buida
en  al  cas  que  no  hi  hagin
coincidències).

Cas d'ús Lloguer (Buscar allotjament per preu).

Descripció Cerca un element del tipus de contingut casa segons el seu preu.

Figura 4-12. Bloc cercar allotjament per buscar una casa per disponibilitat.

Figura 4-13. Pestanya per cercar cases segons la seva localització.
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Actor Tots.

Propòsit Cercar una casa del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Accedir al sistema si no hi era, i
navegar  per  la  pestanya  cases
fins  a  trobar  el  marge  de  preu
que es vulgui.

Mostra un llista  de cases (buida
en  al  cas  que  no  hi  hagin
coincidències).

Cas d'ús Lloguer (Crear tipus d'habitació).

Descripció Crea un element del tipus de contingut tipus d'habitació.

Actor Administrador.

Propòsit Crear un tipus d'habitació al sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Accedir  a  la  llista  de  preus  i
prémer sobre Add base rate.

Omplir els preus dels mesos que
es vulgui i prémer guardar.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Seleccionar el tipus de contingut
que  es vol  crear,  en  aquest  cas
tipus d'habitació.

Omplir  els  camps  necessaris,

Figura 4-14. Pestanya per cercar cases segons el seu preu.
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entre ells els preus que hem creat
abans, i prémer guardar.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-15. Com accedir a la llista de preus i crear-ne.
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Figura 4-17. Part del formulari per crear un tipus d'habitació.

Figura 4-16. Crear preus segons el mes.
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Cas d'ús Lloguer (Eliminar tipus d'habitació).

Descripció Elimina un element del tipus de contingut tipus d'habitació.

Actor Administrador.

Propòsit Eliminar un tipus d'habitació al sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Seleccionar el tipus de contingut
que es vol eliminar, prémer editar
i tot seguit prémer eliminar.

Si el procés és correcte mostra un
missatge de validesa.

Si  el  procés  no  és  correcte,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Cas d'ús Lloguer (Editar tipus d'habitació).

Descripció Edita un element del tipus de contingut tipus d'habitació.

Actor Administrador.

Propòsit Editar la informació d'un tipus d'habitació del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Seleccionar el tipus de contingut
que es vol editar, prémer editar.

Figura 4-18. Part del formulari per eliminar un tipus d'habitació.
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Fer  els  canvis  que  es  vulguin  i
prémer guardar.

Si el procés és correcte mostra un
missatge de validesa.

Si  el  procés  no  és  correcte,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Cas d'ús Lloguer (Associar tipus d'habitació amb casa).

Descripció Associa un element del tipus de contingut tipus d'habitació amb una
casa.

Actor Administrador.

Propòsit Associar un tipus d'habitació a una casa del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Seleccionar el tipus de contingut
que es vol editar, en aquest cas
una casa, i prémer editar.

Seleccionar  els  tipus  d'habitació
que  es  vulguin  del  camp  Tipus
d'habitació, i prémer guardar.

Si el procés és correcte mostra un
missatge de validesa.

Figura 4-19. Part del formulari per editar un tipus d'habitació.
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Si  el  procés  no  és  correcte,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Cas d'ús Lloguer (Llogar casa).

Descripció Llogar un element del tipus casa.

Actor Tots.

Propòsit Llogar un tipus d'habitació d'una casa del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Seleccionar el tipus d'habitació de
la casa que es vol llogar.

Introduir,  entre  d'altres,  la  data
de d'entrada, el número de nits,
els  adults  i  els  nens,  i  prémer
Book it now!.

Si  el  resultat  de  la  cerca  no  és
buit, mostra el detall del preu de
la nostra cerca.

Prémer  Book  this  room per
continuar.

Mostra la llista de compra.

Si es vol seguir comprant, prémer

Figura 4-20. Part del formulari per associar un tipus d'habitació a una casa.
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Continue  shopping,  si  es  vol
actualitzar la llista prémer Update
cart, i si es vol finalitzar el procés
de lloguer prémer Verificar.

Mostra el formulari de pagament.

Prémer  Cancel·la si  es  vol
cancel·lar  el  procés,  o  prémer
Review order per continuar.

Si  es  prem  Cancel·la torna  a
mostrar la llista de compra, si es
prem  Review  order mostra  un
resum de compra.

Prémer  Back per tornar enrere o
Submit order per continuar.

Si es prem Back torna a mostrar
la  llista  de  compra,  si  es  prem
Submit  ordrer enllaça  amb  la
pàgina  web  de  pagament  amb
targeta de La Caixa.

Introduir  les  dades  que  es
demanen, i prémer Acceptar.

Si el procés és correcte mostra un
missatge  de  validesa  i  envia  un
correu electrònic al client.

Si  el  procés  no  és  correcte,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-21. Inici del procés de lloguer.



Gestió de lloguers de turisme rural 57

Figura 4-22. Detall de la cerca realitzada.
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Figura 4-24. Últim pas abans d'entrar a la pàgina web de La Caixa per fer el pagament.

Figura 4-23. Llista de "compra".
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Cas d'ús Lloguer (Afegir comentari).

Descripció Afegeix un comentari a un element del tipus de contingut casa.

Actor Usuari autenticat.

Propòsit Afegir un comentari a un element del tipus de contingut casa.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Seleccionar l'element del tipus de
contingut casa on es vol afegir el
comentari, prémer sobre  Afegeix
un comentari nou.

Omplir  els  camps corresponents,
prémer el botó  Previsualització, i
seguidament prémer Desa.

Si el procés és correcte mostra un
missatge de validesa.

Si  el  procés  no  és  correcte,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-25. Formulari per realitzar un comentari.
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Activitats

Cas d'ús Activitats (Crear activitat).

Descripció Afegeix un element del tipus de contingut activitat al sistema.

Actor Escriptor, administrador.

Propòsit Afegir una activitat al sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
accedir al menú crear contingut.

Seleccionar el tipus de contingut
que  es vol  crear,  en  aquest  cas
activitat.

Omplir  els  camps  necessaris  i
prémer guardar.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-26. Part del formulari per crear una activitat.
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Cas d'ús Activitats (Editar activitat).

Descripció Edita la informació d'un element del tipus de contingut activitat.

Actor Escriptor, administrador.

Propòsit Editar una activitat del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
buscar  la  activitat  que  es  vol
editar i accedir-hi.

Prémer sobre la pestanya edita.

Canviar les opcions que es vulgui
i prémer guardar.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Cas d'ús Activitats (Eliminar activitat).

Descripció Elimina un element del tipus de contingut activitat del sistema.

Actor Escriptor, administrador.

Propòsit Eliminar una activitat del sistema.

Figura 4-27. Part del formulari per editar una activitat.
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Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
buscar  la  activitat  que  es  vol
eliminar i accedir-hi.

Prémer sobre la pestanya edita, i
seguidament  sobre  el  botó
suprimeix.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Cas d'ús Activitats (Consultar activitat).

Descripció Consulta un element del tipus de contingut activitat del sistema.

Actor Tots.

Propòsit Consultar una activitat del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar al sistema si no hi era.

Buscar  la  activitat  que  es  vol
consultar, mitjançant la pestanya
Activitats o el buscador i accedir-
hi.

Mostra l'activitat seleccionada.

Figura 4-28. Part del formulari per suprimir una activitat.
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Cas d'ús Activitats (Afegir comentari).

Descripció Afegeix un comentari a un element del tipus de contingut activitat.

Actor Usuari autenticat.

Propòsit Afegir un comentari a un element del tipus de contingut activitat.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Seleccionar l'element del tipus de
contingut activitat on es vol afegir
el  comentari,  prémer  sobre
Afegeix un comentari nou.

Omplir  els  camps corresponents,
prémer el botó  Previsualització, i
seguidament prémer Desa.

Si el procés és correcte mostra un
missatge de validesa.

Si  el  procés  no  és  correcte,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-29. Captura d'una activitat, on es pot veure també la pestanya utilitzada.
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Notícies

Cas d'ús Notícies (Crear notícia).

Descripció Afegeix un element del tipus de contingut notícia al sistema.

Actor Escriptor, administrador.

Propòsit Afegir una notícia al sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
accedir al menú crear contingut.

Seleccionar el tipus de contingut
que  es vol  crear,  en  aquest  cas
notícia.

Omplir  els  camps  necessaris  i
prémer guardar.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-30. Part del formulari per afegir comentaris a una activitat.
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Cas d'ús Notícies (Editar notícia).

Descripció Edita la informació d'un element del tipus de contingut notícia.

Actor Escriptor, administrador.

Propòsit Editar una notícia del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
buscar la notícia que es vol editar
i accedir-hi.

Prémer sobre la pestanya edita.

Canviar les opcions que es vulgui
i prémer guardar.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-31. Part del formulari per crear una notícia.
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Cas d'ús Notícies (Eliminar notícia).

Descripció Elimina un element del tipus de contingut notícia del sistema.

Actor Escriptor, administrador.

Propòsit Eliminar una notícia del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
buscar  la  notícia  que  es  vol
eliminar i accedir-hi.

Prémer sobre la pestanya edita, i
seguidament  sobre  el  botó
suprimeix.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-32. Part del formulari per editar una notícia.
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Cas d'ús Notícies (Consultar notícia).

Descripció Consulta un element del tipus de contingut notícia del sistema.

Actor Tots.

Propòsit Consultar una notícia del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar al sistema si no hi era.

Buscar  la  notícia  que  es  vol
consultar, mitjançant la pestanya
Noticies o el buscador i  accedir-
hi.

Mostra la notícia seleccionada.

Figura 4-33. Part del formulari per suprimir una notícia.
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Cas d'ús Notícies (Afegir comentari).

Descripció Afegeix un comentari a un element del tipus de contingut notícia.

Actor Usuari autenticat.

Propòsit Afegir un comentari a un element del tipus de contingut notícia.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Seleccionar l'element del tipus de
contingut notícia on es vol afegir
el  comentari,  prémer  sobre
Afegeix un comentari nou.

Omplir  els  camps corresponents,
prémer el botó  Previsualització, i
seguidament prémer Desa.

Si el procés és correcte mostra un
missatge de validesa.

Si  el  procés  no  és  correcte,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-34. Captura d'una notícia, on es pot veure també la pestanya utilitzada.
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Productes

Cas d'ús Productes (Crear producte).

Descripció Afegeix un element del tipus de contingut producte al sistema.

Actor Escriptor, administrador.

Propòsit Afegir un producte al sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
accedir al menú crear contingut.

Seleccionar el tipus de contingut
que  es vol  crear,  en  aquest  cas
producte.

Omplir  els  camps  necessaris  i
prémer guardar.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-35. Part del formulari per afegir comentaris a una notícia.
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Cas d'ús Productes (Editar producte).

Descripció Edita la informació d'un element del tipus de contingut producte.

Actor Escriptor, administrador.

Propòsit Editar un producte del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
buscar  el  producte  que  es  vol
editar i accedir-hi.

Prémer sobre la pestanya edita.

Canviar les opcions que es vulgui
i prémer guardar.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-36. Part del formulari per crear un producte.
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Cas d'ús Productes (Eliminar producte).

Descripció Elimina un element del tipus de contingut producte del sistema.

Actor Escriptor, administrador.

Propòsit Eliminar un producte del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
buscar  el  producte  que  es  vol
eliminar i accedir-hi.

Prémer sobre la pestanya edita, i
seguidament  sobre  el  botó
suprimeix.

Si les dades són correctes mostra
un missatge de validesa.

Si  les  dades  no  són  correctes,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-37. Part del formulari per editar un producte.
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Cas d'ús Activitats (Consultar producte).

Descripció Consulta un element del tipus de contingut producte del sistema.

Actor Tots.

Propòsit Consultar un producte del sistema.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar al sistema si no hi era.

Buscar  la  activitat  que  es  vol
consultar, mitjançant la pestanya
Productes o el buscador i accedir-
hi.

Mostra el producte seleccionat.

Figura 4-38. Part del formulari per eliminar un producte.
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Cas d'ús Productes (Afegir comentari).

Descripció Afegeix un comentari a un element del tipus de contingut producte.

Actor Usuari autenticat.

Propòsit Afegir un comentari a un element del tipus de contingut producte.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Seleccionar l'element del tipus de
contingut  producte  on  es  vol
afegir el comentari, prémer sobre
Afegeix un comentari nou.

Omplir  els  camps corresponents,
prémer el botó  Previsualització, i
seguidament prémer Desa.

Si el procés és correcte mostra un
missatge de validesa.

Si  el  procés  no  és  correcte,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-39. Captura d'un producte, on es pot veure també la pestanya utilitzada.
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Altres

Cas d'ús Altres (Gestió baners publicitat).

Descripció Administra el baner de publicitat de la web.

Actor Administrador.

Propòsit Gestionar el baner de publicitat de la web.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
accedir al menú  configuració del
lloc web – àrea baner.

Omplir  els  camps corresponents,
prémer  el  botó  Desa  la
configuració.

Si el procés és correcte mostra un
missatge de validesa.

Si  el  procés  no  és  correcte,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-40. Part del formulari per afegir comentaris a un producte.
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Cas d'ús Altres (Canviar idioma).

Descripció Canvia l'idioma de la web.

Actor Tots.

Propòsit Canviar l'idioma del contingut de la web.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
prémer  sobre  la  bandera  de
l'idioma al que es vol canviar.

El  contingut  de  la  web  canvia
d'idioma.

Figura 4-41. Menú per accedir a la configuració del baner de publicitat.
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Cas d'ús Altres (Cercar contingut a la web).

Descripció Cerca tot tipus de contingut a la web.

Actor Tots.

Propòsit Cercar tot tipus de contingut a la web.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
introduir  la  o  les  paraules  a
cercar  dins  de  la  caixa
corresponent.

Prémer el botó Cerca.

Retorna els resultats si en troba,
si  no  retorna  el  missatge
corresponent.

Cas d'ús Altres (Entrar a l'aplicació).

Descripció Entres a l'aplicació web amb l'usuari corresponent.

Actor Tots.

Propòsit Entrar a l'aplicació web amb un usuari.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Introduir  les  dades  necessàries,
que  són  el  nom  d'usuari  o  el

Figura 4-42. Captura del menú d'idiomes de la web.

Figura 4-43. Captura de la opció de cerca de contingut de la web.
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correu electrònic i la contrasenya.

Si el procés és correcte entres a
l'aplicació.

Si  el  procés  no  és  correcte,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Cas d'ús Altres (Sortir de l'aplicació).

Descripció Surts de l'aplicació web.

Actor Tots.

Propòsit Sortir de l'aplicació web.

Curs Acció de l'actor Resposta del sistema

Entrar  al  sistema si no hi  era,  i
prémer sobre Sortir.

Si el procés és correcte surts de
l'aplicació.

Si  el  procés  no  és  correcte,
mostra el missatge corresponent i
demana repetir la operació.

Figura 4-44. Formulari per accedir a l'aplicació.
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Figura 4-45. Captura d'on es troba el botó per sortir de l'aplicació.
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Capítol V

DISSENY I IMPLEMENTACIÓ

Després de la ràpida i senzilla instal·lació de Drupal al servidor, s'ha procedit a la

instal·lació d'un tema que permeti donar-li l'estructura adient, i a partir de la qual es

pugui  fixar  la  configuració  i  l'aparença  desitjada  d'acord  amb  els  requeriments

establerts en el capítol 4. Els passos esmentats es poden trobar a la pàgina web oficial

de Drupal.

A continuació, s'ha procedit a realitzar el disseny de les dades, i el disseny i la

implementació de l'aplicació tal com es descriu tot seguit.

5.1 Disseny de dades

Com s'apuntava  al  capítol  3,  Drupal  s'organitza  al  voltant  de  dos  conceptes

bàsics:  Node  i  Module.  Per  node  s'entén  qualsevol  tipus  de  contingut  (és  a  dir,

pàgines, entrades de blog, ...), els quals poden contenir diferents unitats de contingut

com comentaris o fitxers, i estar relacionats amb altres nodes.

Per altra banda,  els  mòduls són petites aplicacions que permeten estendre o

augmentar les funcionalitats existents del gestor de continguts, o bé, afegir-ne de

noves  per  tal  d'aconseguir  un  determinat  comportament  o  objectiu  fins  aleshores
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inabastable.

Convé ressaltar que el nucli de Drupal (és a dir, el conjunt d’elements bàsics per

al  seu funcionament)  està  dividit  en  mòduls  essencials  i  mòduls  opcionals.  En  el

primer, es troben mòduls com:

• User: Gestiona el registre d'usuari i l'entrada al sistema.

• Block:  Controla  els  blocs  d'informació  (menús,  capçalera,  peu,  ...)  que  es

mostren al voltant del contngut principal.

• Filter: Realitza el filtratge de contingut que ha de ser mostrat.

• Node: Permet la introducció de nou contingut i l'organitza en pàgines.

• System: Gestiona la configuració general del lloc pels administradors.

En canvi, en el conjunt de mòduls opcionals es troben utilitats força habituals en

les aplicacions web com el cercador (Search), els comentaris (Comment), ... molts

d'ells  però, a diferència dels mòduls essencials,  cal  activar-los abans de poder-los

utilitzar.

Per  defecte  Drupal  duu  diversos  mòduls  activats,  on,  a  més  dels  mòduls

essencials, es troben els comentaris (Comment) i el gestor de menús (Menu), entre

d'altres;  cosa  que  permet  tenir  una  aplicació  força  funcional  just  després  de  la

instal·lació.

Finalment, per completar el disseny de dades, cal instal·lar els mòduls d'aquells

tipus de dades amb els quals Drupal no compta inicialment i que són necessaris per a

l'aplicació, tots ells porten incorporades les restriccions necessàries per aquest tipus

de dades:

• Addresses:  permet definir  atributs  per  associar  un usuari  o  un node  a una

adreça.

• Format NumberAPI: permet definit el format dels camps numèrics, com ara el

separador de milers o dels decimals.

• Date: permet definir atributs del tipus data.

• Video: permet definir atributs del tipus video.
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• Image: permet definir atributs del tipus imatge.

• Money: permet definir atributs del tipus moneda.

• File: permet definir atributs del tipus fitxer.

Malgrat tot, les possibilitats que dóna Drupal no són suficients per a fer front a

qualsevol element de l'aplicació, ja que n'hi ha alguns que tenen molts atributs o bé

necessiten atributs  concrets.  Drupal  per  si  mateix,  és  incapaç  de  cobrir  totes  les

necessitats i funcionalitats que es volen assignar a una classe personalitzada i per això

cal buscar un mòdul que permeti modelar els tipus de contingut.

Així  doncs,  Drupal  disposa  d'un  mòdul  molt  potent  anomenat  Content

Construction  Kit  (CCK),  que  permet  crear  tipus  de  continguts  personalitzats  com

també afegir atributs als tipus de contingut existents per tal de donar-li una finalitat

específica.

Procés de creació de nous tipus de contingut

El  procés  de  creació  de  nous  tipus  de  contingut  es  realitza  des  de  l'àrea

d'administració de l'aplicació i  consisteix en respondre un seguit de preguntes que

formula l'aplicació. Inicialment, s'ha de respondre a les característiques del nou tipus:

• Nom i descripció del tipus.

• Noms dels atributs Title i Body (aquest últim és opcional).

• Volum de treball (si s'ha de publicar, si ha d'aparèixer a la primera pàgina, ...).

• Característiques dels comentaris (decidir si el nou tipus de continguts n'accepta,

i en cas afirmatiu, configuració d'aquests)
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A continuació, basant-se en l'estructura típica d'una pàgina (Title i  Body), cal

introduir els atributs un per un, decidir el tipus de dades i les seves característiques; i

per últim, decidir cóm es mostraran.

Figura 5-1. Selecció de característiques d'un nou tipus de contingut.
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Creació de nous tipus de contingut per aquest projecte

Drupal està equipat amb un seguit de mòduls que permeten cobrir diversos tipus

de contingut força habituals en aplicacions web. Així per exemple, incorpora Page (per

poder crear pàgines), Story (per fer pàgines més senzilles que equivalen entrades de

blog) i Comment, que permet donar lloc als comentaris.

Així mateix, els mòduls esmentats són utilitzats de la següent manera: Page, per

a crear pàgines d'informació; Story, per a introduir entrades a la pàgina principal del

lloc web; i Comment, per implementar comentaris dels documents i notícies de les

seccions.

No obstant, com s'ha comentat anteriorment, hi ha classes que queden més enllà

dels límits de Drupal i s'han d'implementar per separat, en aquest cas amb el mòdul

Figura 5-2. Edició dels atributs d'un nou tipus de contingut.
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CCK (Content Construction Kit).

El procediment presentat en l'apartat anterior és el que s'ha seguit per a crear

els tipus Casa, Notícia, Producte i Activitat. A continuació, es pot veure l'estructura

resultant dels tipus de contingut esmentat

Casa

A continuació es mostren els camps que s'han afegit per construir aquest tipus

de  contingut.  Els  noms  són  suficientment  explícits  per  fer-nos  una  idea  del  que

mostren. S'ha canviat el nom del Body per Description.

Atribut Nom Tipus

Photo field_photo File

Title Node module form

Map field_map Embedded Google Map

Bid field_oferta Text

Address field_address Text

City field_city Text

Postcode field_postcode Text

Taxonomy Taxonomy module form

Room type field_room_types Node reference

Avarage price field_price Money

Brief description field_desc_breu Text

Description Node module form

Type field_house_type Text

Features field_features Text

Features Included field_features_inc View field

Language Locale module form

Gallery field_gallery View field

Video field_video File

Els tipus View field es podrien traduir com a vistes, aquestes només mostren la

informació que ha passat els filtres que hem definit prèviament.
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Notícia

El comportament i l'estructura de les notícies serà molt semblant al d'una pàgina

qualsevol, i únicament s'afegeix el camp Photo.

Atribut Nom Tipus

Title Node module form

Menu settings Menu module form

Photo field_photo File

Body Node module form

Producte

En aquest cas s'ha desactivat el camp Body, i s'han posat tres camps dins d'un

Summary group,  aquest  permet agrupar  diferents  camps en un bloc,  com es pot

veure a la figura 6-3.

Atribut Nom Tipus

Title Node module form

Summary group_summary Standard group

     Rating field_rating Fivestar Rating

     Pros field_pros Text

     Cons field_cons Text

Price field_price Money

Availability field_availability Text

Brief description field_desc_breu Text

Description field_description Text

Photo field_photo File

Gallery field_gallery View field

Les fotos es veuran a través de la vista Gallery, mentre que s'afegiran a través

del camp Photo; aquest últim per tant, romandrà amagat a les consultes del tipus de

contingut però no durant la seva edició.
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Activitat

En el cas de les activitats es canvia el nom del Body per Description. Finalment,

s'afegeixen els camps que es poden veure a la taula:

Atribut Nom Tipus

Photos field_photo File

Title Node module form.

Address field_address Text

City field_city Text

Postcode field_postcode Text

Taxonomy Taxonomy module form.

Link field_link Text

When field_start_day Date

Type field_type Text

Brief description field_desc_breu Text

Description Node module form.

Gallery field_gallery View field

Figura 5-3. Summary group que agrupa els camps Rating, Pros i Cons.
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Configuració dels usuaris

Per completar el disseny de dades, acabem amb la configuració dels usuaris. Es

segueix un procediment semblant al que s'ha explicat amb el mòdul CCK, tot i que en

aquest cas a partir del mòdul Profile.

La mecànica és la mateixa, és a dir, anar afegint successivament atributs, escollir

el  tipus de dades i  les seves característiques fins a conformar l'usuari tal com es

desitja.

Figura 5-4. Edició dels atributs que conformen el perfil d'usuari.
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5.2 Disseny

El disseny dels casos d'ús es desenvoluparà en base als mòduls propis de Drupal

i  s'intentarà potenciar sempre l'ús d'aquests per tal de demostrar la característica

user-friendly d'aquest CMS.

A continuació es descriu quins mòduls s'utilitzaran per desenvolupar els casos

d'ús exposats en el capítol 4.3.

Els casos d'ús per entrar i sortir de l'aplicació es gestionen a partir del mòdul

User de Drupal. Permet configurar els permisos que té cada usuari alhora de fer servir

els diferents mòduls que hi ha instal·lats, segons com s'hagin definit abans els rols

també des d'aquest  mòdul.  També es poden definir  regles  d'accés segons el  nom

d'usuari. També s'ha fet servir el mòdul opcional User Login Bar, aquest permet crear

una barra pel registre d'usuaris en un nou bloc, és a dir, que es podrà mostrar el nom

d'usuari, la contrasenya i el botó d'accés en una sola línia.

També s'ha utilitzat el mòdul LoginToboggan que afegeix varies modificacions al

sistema  de  registrament  de  Drupal,  entre  aquestes  millores  s'hi  pot  trobar  per

exemple la opció dels usuaris a utilitzar el nom d'usuari o el correu electrònic alhora

de registrar-se, o la  opció  de redireccionar l'usuari  a  una pàgina concreta un cop

registrat.

Els casos d'ús que fan referència a l'alta, baixa i edició d'usuaris es fan des de

l'àrea d'administració de l'aplicació. A més, compta amb més possibilitats com ara

baixa de múltiples usuaris, creació / edició / baixa de rols, assignació de múltiples rols

a un mateix usuari, ...

Convé ressaltar que Drupal disposa ja d'entrada de mecanismes per tal d'enviar

un  correu  electrònic,  totalment  configurable,  a  l'usuari  notificant  la  creació  d'un

compte.



Gestió de lloguers de turisme rural 89

Per  crear  les  galeries  d'imatges,  la  llista  de  característiques  d'una  casa,  els

resultats de les cerques a través de les pestanyes, ... s'ha utilitzat el mòdul  Views,

que permet seleccionar una sèrie de dades i configurar la manera com s'han de llistar

per pantalla a través de l'àrea d'administració. El que fa realment aquest mòdul és

traduir  les  peticions  de  l'usuari  a  sentències  SQL  i  retornar  el  conjunt  de  dades

seleccionades per tal que es puguin treballar amb elles.

Com es pot veure en la figura anterior es poden escollir els camps a mostrar, el

criteri d'ordenació, es poden posar tants filtres com es vulguin; i fins i tot, es poden

passar paràmetres o arguments, com per exemple en la vista de galeries de fotos, on

només es vol mostrar les fotos de la casa des d'on es crida la vista, en aquest cas

passarem com argument l'identificador del node.

Figura 5-5. Configuració d'una vista.
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Pel que fa al cas d'ús afegir comentari, s'ha hagut d'activar el mòdul comment,

que és el que permet fer comentaris sobre els continguts publicats a la web, així com

configurar certs paràmetres, com ara decidir que certs rols tenen permís per penjar

comentaris directament o han de passar per una cua d'aprobació.

Per poder oferir el contingut de la web en diferents idiomes i així arribar a un

major  nombre de clients,  s'han utilitzat  tres  mòduls:  Locale,  Internationalization i

Content translation.

El  mòdul  Locale bàsicament  s'utilitza  per  definir  les  llengües  en  què  estarà

disponible la web, la llengua predeterminada i el pes relatiu que tenen entre elles.

El mòdul  Internationalization intenta omplir els forats que encara existeixen a

Drupal  alhora  de  crear  webs  multilingües,  les  funcionalitats  més  importants  que

proporcionades per aquest mòdul són:

• Variables multilingües.

• Paraules definides per l'usuari traduïbles: elements dels menús, descripcions, ...

• Selecció  de  llenguatge:  només  es  mostra  el  contingut  amb  llenguatge

seleccionat per a cada pàgina.

• Diversos modes de selecció estan disponibles pel contingut, el que significa que

pots tenir continguts per només l'idioma actual, per l'actual i per la llengua per

defecte, totes les llengües, ...

I finalment, per traduir el contingut de les pàgines utilitzarem el mòdul Content

translation. 

Així doncs, per resumir el primer mòdul serveix per definir els idiomes, el segon

per traduir l'estructura de la web i el tercer per traduir el seu contingut.

Un dels requeriments del client era que a la pàgina inicial es pogués veure d'un

sol cop d'ull els quatre elements principals de la web: cases, activitats, productes i

notícies.  Per  aconseguir-ho  s'ha  fet  servir  el  mòdul  Panels, que  permet  a
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l'administrador  del  sistema  crear  layouts personalitzats  per  múltiples  usos.

Bàsicament  és  un  sistema  visual  d'arrossegar  i  deixar  anar  que  permet  inserir

contingut a dins dels diferents layouts.

Un altre  requeriment  del  client  era  que es  pogués posar  publicitat  a  la  web

perquè la recuperació de la inversió inicial fos més assequible. Per fer-ho s'ha utilitzat

el mòdul  Area banner, que permet visualitzar  banners tan amb imatges com amb

flash. Per fer-ho es basa en les àrees, una àrea es compon de totes les pàgines que

romanen sota un element de menú. Tots els fills d'aquest element de menú heretaran

el baner assignat. També es pot definir un baner per defecte, que es mostrarà quan a

la pàgina actual no hi hagi definit cap altre baner específic.

Figura 5-6. Quatre panells que mostren diferents elements cada un.



92 DISSENY I IMPLEMENTACIÓ

Per aconseguir realitzar els casos d'ús de cerca de contingut hem fet servir tres

mòduls. En el cas de la cerca de paraules clau per tot el contingut web s'activa el

mòdul Search, que a més a més permet fer un seguiment de les frases més usades

pels usuaris alhora de cercar.

Pel que fa a la cerca a través de les pestanyes s'usen dos mòduls: Taxonomy i

Taxonomy menu. El mòdul Taxonomy permet categoritzar el contingut utilitzant tant

etiquetes com termes definits per l'administrador. És una eina flexible per classificar

contingut, amb moltes funcionalitats avançades. Per començar, es crea un 'Vocabulari'

que  contindrà  un  conjunt  de  termes  i  etiquetes.  Es  pot  crear  un  vocabulari

d'etiquetatge lliure per a tot o vocabularis separats per definir les diverses propietats

del contingut com, per exemple, 'Països' o 'Colors'.

Un cop haguem definit  les taxonomies s'usarà el mòdul  Taxonomy menu per

transformar els termes de qualsevol vocabulari en un menú.

Per realitzar el cas d'ús més important i alhora més complicat de la web, lloguer

d'una casa, es faran servir tres mòduls: Ubercart, Hotel booking system for Ubecart i

Ubercart sermepa payment systems.

Ubercart és una suite de comerç electrònic desenvolupada per Drupal. Ha estat

dissenyada amb l'usuari final en ment, i es centra en la facilitat d'ús en tres àmbits

fonamentals: la configuració d'una botiga, la creació dels productes i d'un catàleg, i

l'administració de comandes. Per la nostra part, l'ús d'aquest mòdul serà indirecte, ja

que  nosaltres  configurarem  l'Hotel  booking  system,  que  aquest  sí,  a  la  vegada,

utilitzarà el mòdul Ubercart.

El mòdul Hotel booking system for Ubecart, com el seu propi nom indica, és un

sistema de reserves d'hotel per Drupal i Ubercart. Permet crear tipus d'habitacions, i

establir quants de cada tipus estan disponibles per les dates en el calendari. Cada

habitació se li pot assignar un preu base diferent, i després aplicar també diferents

modificadors a aquest preu base. Les habitacions es poden configurar segons alguns

paràmetres com ara el número de adults i de nens, o de si es pot o no fumar. Per

acabar  d'adaptar  aquest  mòdul  a  la  nostre  web  s'han  hagut  de  fer  algunes
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modificacions en la seva implementació que s'explicaran a l'apartat següent.

Per acabar, també s'utilitzarà el mòdul  Ubercart sermepa payment systems que

recull  les  formes  de  pagament  per  als  bancs  espanyols  que  utilitzen  sistemes

Sermepa. Entre aquests podem trobar La Caixa o Banc Sabadell. Per realitzar aquests

pagaments només utilitzarem el pagament per targeta de crèdit.

5.3 Implementació

Com s'ha anat veient a través d'aquesta memòria, un dels punts forts de Drupal

és la seva gran comunitat d'usuaris, i alhora desenvolupadors; gràcies a aquest fet es

poden trobar un gran nombre de mòduls ja implementats i molt variats en les seves

Figura 5-7. Últim pas per realitzar el pagament amb targeta.



94 DISSENY I IMPLEMENTACIÓ

funcionalitats, tal com s'ha vist en l'apartat anterior.

Així  doncs,  en el  procés de creació  d'una web amb Drupal  la  implementació

s'externalitza.  Ara bé,  ens podem trobar en el  cas  que cap mòdul s'adeqüi  a  les

nostres necessitats, llavors sí que haurem de modificar un mòdul ja existent, o fins i

tot, crear-ne un de nou. I si aquestes modificacions són d'interès general dins de la

comunitat, i seguint l'esperit de projecte Drupal, podrem publicar les nostres solucions

a la pàgina oficial de Drupal.

En el nostre cas, ens ha passat en el cas del mòdul  Hotel booking system for

Ubecart. Era convenient fer tres modificacions per assolir tres necessitats del client,

una de les quals era d'interès general per la comunitat, ja que hi havia uns quants

usuaris  que  la  demanaven.  Així  doncs,  s'ha  pres  la  decisió  de  publicar  les

modificacions a Drupal.org per ajudar-los.

Figura 5-8. Publicació dels patchs a Drupal.org, i posterior resolució de dubtes a usuaris.



Gestió de lloguers de turisme rural 95

Botó Book it now!

El mòdul Holel Booking [...] proporciona un bloc per fer cerques sobre el tipus de

contingut Hotel room type, és a dir, es poden buscar les habitacions lliures que hi ha

disponibles a la web. Un cop feta la cerca, cada resultat d'aquesta anava acompanyat

d'un botó anomenat Book it now!, que et permetia començar tot el procés de lloguer.

El problema estava en que si es buscaven les habitacions navegant per la web, a

través de les pestanyes o de la pàgina inicial, i arribaves al node d'alguna  Casa, i

d'aquí al node de les habitacions d'aquesta Casa, resulta que no hi havia cap manera

de començar el procés de lloguer ja que no existia cap botó que t'ho permetés. Per

tant, s'havia de tornar a buscar utilitzant el bloc de cerca anteriorment esmentat.

Així que, conjuntament amb el client, es va decidir d'afegir el botó Book it now!,

als nodes de Hotel room type, com mostra la part inferior de la figura 5-9.
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Per  fer-ho  s'han  hagut  de  modificar  dos  fitxers,  l'hotel_booking.module i

l'hotel_calendars.module.  En el primer s'ha afegit a la funció  hotel_booking_menu,

que és la funció on es relacionen les URL relatives amb el codi a executar, les URL

referents al nou botó de cerca, room_book/.

function hotel_booking_menu() {

  $items = array();

  ...

  $items['room_book/%'] = array(

    'title'           => 'Hotel Room Results',

    'page callback'   => 'bis_hotel_search_view',

Figura 5-9. Opció de començar el procés de lloguer des del node habitació.
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    'page arguments'  => array(1),

    'access callback' => 'hotel_search_can_view',

    'type'            => MENU_CALLBACK,

  );

   $items['room_book/book_room'] = array(

    'title'           => '',

    'page callback'   => 'hotel_book_room',

    'access callback' => 'hotel_search_can_view',

    'type'            => MENU_CALLBACK,

  );

  ...

  return $items;

}

Després, al segon fitxer, a la funció  hotel_calendars_node, que s'encarrega de

construir part del node del tipus de contingut Hotel room type, s'ha afegit el codi del

formulari per iniciar el procés de lloguer.

function hotel_calendars_node( ... ) {

  ...

$output.="<br>".

drupal_get_form('bis_hotel_booking_widget_form')."<br>";

  ...

  return $output;

}

El  codi  de  la  funció  bis_hotel_booking_widget_form és  el  mateix  que  el  de

hotel_booking_widget_form,  formulari  per  crear  el  bloc  de cerca, però canviant  el

valor del botó de Search rooms a Book it now!.

Un  cop  fet  això  s'han  de  crear  les  funcions  bis_hotel_search_view i

bis_hotel_booking_widget_form_submit.  Com  es  pot  veure  Drupal  es  basa  en

l'estructura dels noms de les funcions alhora de realitzar les crides. Per fer la segona

s'agafa com a base la funció hotel_booking_widget_form_submit, que s'encarrega de

recollir els paràmetres introduïts per l'usuari al formulari i concatenar-los a la URL. En

la nostra versió s'ha afegit a la concatenació l'identificador del node on ens trobem.
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function bis_hotel_booking_widget_form_submit($form, $form_state) {

  ...

  // Comprovem que la url és per un node específic:

  if(arg(0) == 'node' && is_numeric(arg(1))) {

    $tmpnid=arg(1); // assignem el nid

  } else { // Sigui el que sigui el que estem mirant, no és un node

    $tmpnid=0; // assignem 0 (error)

  }

  $args = $checkin .'_'. $nights .'_'. $adults .'_'. $children .'_'.

$smoking .'_'. $tmpnid;

  drupal_goto("room_book/". $args);

}

Aquests  paràmetres  els  recull  la  funció  bis_hotel_search_view, que  l'hem

implementat a partir de la funció hotel_search_view, afegint a les sentències SQL el

paràmetre afegit a bis_hotel_booking_widget_form_submit.

function bis_hotel_search_view($args) {

  $values = explode("_", $args);

  ...

  $tmpnid = $values[5];

  if ($smoking < 2) {

    $result = db_query('SELECT nid,rate_type,rate_modifier FROM

{hotel_room_types} WHERE nid = %d AND smoking = %d AND %d <= capacity',

$tmpnid, $smoking, $visitors);

  }

  else {

    $result = db_query('SELECT nid,rate_type,rate_modifier FROM

{hotel_room_types} WHERE nid = %d AND %d <= capacity', $tmpnid,

$visitors);

  }

Amb aquestes modificacions ja aconseguim que el formulari en un principi pensat

per realitzar cerques de totes les habitacions de la web, ara només ens busqui la

habitació  del  node  on  ens  trobem.  Aquesta  és  la  modificació  que  demanava  la

comunitat de Drupal, i per tant, es va decidir de publicar.
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Camp província

Una altra de les modificacions consisteix en afegir un camp de filtratge per les

cerques a través del bloc de cerques d'habitacions. El camp que s'ha afegit, com es

veu a la figura, és el de província. Així, l'usuari pot afitar més les cerques amb un

valor tan important com és la localització de la casa.

Per aconseguir aquest objectiu només s'han hagut de modificar tres funcions del

fitxer  hotel_booking.module.  Per  començar,  s'ha  modificat  la  funció

hotel_booking_widget_form, que és la funció on es crea el formulari, afegint el camp

província amb els valors de la taxonomia location.

function hotel_booking_widget_form() {

  ...

  $vocabulary = taxonomy_form(1);

  $form['roomsearch']['province'] = array(

   '#prefix' => '<div class="bking-province">',

   '#type' => 'select',

   '#title' => 'Province',

   '#options'  => _taxonomy_term_select_bis(check_plain($vocabulary-

>name), 'taxonomy', 0, 1, NULL, intval($vocabulary->multiple), t('-

Please choose -')),

   '#suffix' => '</div>',

  );

Figura 5-10. Bloc de cerca d'habitacions.
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  ...

  return $form;

}

Com es pot veure en el tros de codi anterior, es crida a una funció anomenada

_taxonomy_trem_select_bis,  aquesta  és  una  versió  modificada  de  la  funció

_taxonomy_trem_select, del fitxer taxonomy.menu. El que aconseguim amb aquesta

funció  és  retornar  els  termes  sense  la  resta  de  les  metadades,  com fa  la  funció

original, per poder-los mostrar al camp província bloc de cerca.

function _taxonomy_term_select_bis($title, $name, $value,

$vocabulary_id, $description, $multiple, $blank, $exclude = array()) {

  $tree = taxonomy_get_tree($vocabulary_id);

  $options = array();

  if ($blank) { $options[''] = $blank;}

  if ($tree) {

    foreach ($tree as $term) {

      if (!in_array($term->tid, $exclude)) {

        $choice = new stdClass();

        $choice->option = array($term->tid => str_repeat('-', $term-

>depth) . $term->name);

        $options[] = $choice;

      }

    }

  }

  return $options;

}

Un cop tenim això podem ja centrar-nos en la funció  hotel_search_view. Aquí

s'han hagut de modificar les sentències SQL perquè en el cas que el camp província

tingui algun valor es tingui en compte.

function hotel_search_view($args) {

  ...

  //busquem els nodes que contenen el location introduit i són de

tipus casa

  //hem de tenir en compte els descendents

  $descendant_tids = array();

  $term = taxonomy_get_term($province);



Gestió de lloguers de turisme rural 101

  $tree = taxonomy_get_tree($term->vid, $province, -1, NULL);

  $descendant_tids[] =array_merge(array($province),

array_map('_taxonomy_get_tid_from_term', $tree));

  $args = call_user_func_array('array_merge', $descendant_tids);

  $placeholders = db_placeholders($args, 'int');

  $nodes = db_query('SELECT DISTINCT(n.nid) FROM {node} n INNER JOIN

{term_node} tn ON n.vid = tn.vid WHERE tn.tid IN ('. $placeholders .')

AND n.type = \'house\' AND n.status = 1 ORDER BY n.sticky DESC, n.created

DESC', $args);

  //creem un array amb els nids dels nodes que hem trobat

  $nid = array();

  $i=0;

  while ($node = db_fetch_object($nodes)) {

    $nid[$i]=$node->nid;

    $i++;

  }

  $placeholders = db_placeholders($nid, 'int');

  //modifiquem la query perque nomes retorni els room types

relacionats amb alguna casa trobada anteriorment dins del location

  if ($smoking < 2) {

    $result = db_query('SELECT

hrt.nid,hrt.rate_type,hrt.rate_modifier FROM {hotel_room_types} hrt INNER

JOIN {content_type_hotel_room_type} ct ON hrt.nid = ct.nid WHERE

ct.field_house_nid IN ('.$placeholders.') AND hrt.smoking = '.$smoking.'

AND '.$visitors.' <= hrt.capacity ORDER BY ct.field_house_nid', $nid);

  }

  else {

    $result = db_query('SELECT

hrt.nid,hrt.rate_type,hrt.rate_modifier FROM {hotel_room_types} hrt INNER

JOIN {content_type_hotel_room_type} ct ON hrt.nid = ct.nid WHERE

ct.field_house_nid IN ('.$placeholders.') AND '.$visitors.' <=

hrt.capacity ORDER BY ct.field_house_nid', $nid);

  }

...

Bàsicament, el que s'ha fet en el tros de codi anterior és buscar totes les cases

que estan en la província introduïda, i un cop tenim els identificadors dels nodes de

les cases, busquem les habitacions que hi estan relacionades i concorden amb la resta

de camps del bloc de cerca.
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Ordenació de resultats

Quan  s'utilitzava  el  bloc  de  cerca  d'habitacions,  aquest  retornava  totes  les

habitacions que complien les condicions, però alhora d'ordenar els resultats  no es

tenia en compte que una casa pot tenir associats diferents tipus d'habitacions. El que

s'ha fet és agrupar les habitacions disponibles per casa al mostrar els resultats. Es

veurà més clar en la figura 5-11.

Per aconseguir-ho s'ha modificat la funció hotel_search_view en el punt de codi

on imprimeix els resultats per pantalla. Per cada habitació es busca la casa amb qui

està relacionada i  es mostra el  títol  i  una foto; les  cases només es mostren una

vegada amb totes les seves habitacions a sota, per crear l'efecte agrupació. També

s'ha afegit el codi necessari per mostrar una foto per cada habitació.

function hotel_search_view($args) {

  ...

  foreach ($sorted_rates as $rtid => $total) {

    ...

    //Busquem l'hotel al qual pertany el room type actual. Nomes

l'imprimim un cop per hotel.

    $hotel_act = db_fetch_object(db_query('SELECT n.title, n.nid

FROM {node} n INNER JOIN {content_type_hotel_room_type} c ON

c.field_house_nid = n.nid WHERE c.nid = %d', $node->nid));

    if($hotel_act->title != $hotel){

       $hotel = $hotel_act->title;

       $photo = db_fetch_object(db_query('SELECT f.filepath FROM

{content_field_photo} c INNER JOIN {files} f ON c.field_photo_fid = f.fid

WHERE c.nid = %d', $hotel_act->nid));

       $img_path = file_create_path($photo->filepath);

       $content .= '<br><span class="views-field-field-photo-fid">

<div class="field-content"><span id="thmr_3" class="thmr_call"><span

id="thmr_4" class="thmr_call"><a href="/drupal/'.$img_path.'"

class="imagecache imagecache-miniThumb imagecache-imagelink imagecache-

miniThumb_imagelink"> <span id="thmr_5" class="thmr_call"> <img

src="/drupal/'.$img_path.'" alt="" title=""  class="imagecache

imagecache-miniThumb" width="70" height="70" /> </span> </a> </span>

</div> </span>';

      $content .= '<br><h1><a href="http://localhost/drupal/node/'.

$hotel_act->nid.'">'.$hotel.'</a></h1>';
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   }

   //Busquem el path d'una foto de l'habitació (Hotel_room_type)

   $photo_hab = db_fetch_object(db_query('SELECT f.filepath FROM

{content_field_image_cache} c INNER JOIN {files} f ON

c.field_image_cache_fid = f.fid WHERE c.nid = %d', $node->nid));

   $img_path_hab = file_create_path($photo_hab->filepath);

...

Després d'imprimir la foto de les habitacions, per evitar que la llista de resultats

s'allargués massa s'han fet desplegables les parts del detall del preu i els calendaris

de disponibilitats, tal com es pot veure també a la figura 6-11.

function hotel_search_view($args) {

  ...

  $content .= '<fieldset class="clear collapsible

collapsed"><legend><a href="#">'. t('Availability

Details') .'</a></legend>';

  if (module_exists('imagecache') && ($field =

variable_get('uc_image_'. $node->type, '')) && isset($node->$field) &&

file_exists($node->{$field}[0]['filepath'])) {

    $content .= theme('uc_product_image', $node->$field, $teaser,

$page);

  }

  $content .= hotel_calendars_node($node, date('Y',

strtotime($checkin)), date('n', strtotime($checkin)), 2, TRUE) .

'</div>';

...
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Figura 5-11. Agrupació de dos habitacions de Casa Joan.
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Capítol VI

PROVES

Aquesta etapa és una de les més importants del desenvolupament, ja que, a part

de provar que s'obté el comportament desitjat de tots els casos d'ús, permet descobrir

possibles vulnerabilitats amb les que no s'havia comptat anteriorment i que podrien

comprometre la seguretat de les dades del lloc web.

Per a realitzar les proves s'ha utilitzat el navegador Firefox 3, ajudat de l'extensió

Web Developer. Es presenten, a continuació, els escenaris provats.

Escenari Resultat

En el moment d'entrar a l'aplicació

Deixar els camps nom d'usuari i contrasenya buits OK

Utilitzar dades incorrectes en els camps nom d'usuari i contrasenya OK

A l'àrea d'administració

Introduir una adreça de correu invàlida (sense @) OK

No assignar cap contrasenya a un usuari OK

Assignar una contrasenya més llarga / curta del límit OK

Crear un usuari i comprovar que s'envia un correu electrònic de notificació OK

Comprovar que l'usuari pot canviar la contrasenya la primera vegada que entra OK

Eliminar un comentari OK

De forma general

Els usuaris només poden accedir a les pàgines on disposen de permisos OK

Els usuaris només poden crear contingut permès pel seu rol OK
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Els usuaris sense autenticar no poden realitzar comentaris OK

Els usuaris sense autenticar no poden realitzar el procés de compra OK

El procés de pagament funciona correctament (s'ingressen els diners) NA5

En el moment de crear i editar contingut

Deixar els camps obligatoris buits i intentar crear o editar OK

Introduir dades no numèriques en els camps de tipus data OK

Inserir caràcters especials (', “, accents, ...) i veure que es tracten correctament OK

Inserir dades amb longitud inferior / superior al límit permès OK

Realitzar pujades de fitxers multimèdia (fotos i vídeos) OK

No es poden pujar fotos de més de 2MB OK

Només es poden posar fitxers amb els formats vàlids OK

Publicar més de 3 cases amb oferta i comprovar que es mostren les més recents OK

Crear un comentari OK

Comprovar que les pestanyes filtren correctament el contingut a mostrar OK

Comprovar que el contingut multilingüe canvia al canviar d'idioma OK

Comprovar que l'estructura traduïda canvia al canviar d'idioma OK

Els filtres del bloc de cerques d'habitacions funcionen correctament OK

5 No s'ha pogut provar ja que per fer-ho es necessita un compte a La Caixa, amb el servei Sermepa
activat.
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Capítol VII

PLANIFICACIÓ I COST FINAL DEL PROJECTE

En l'apartat 4 del capítol 1 es mostrava un pressupost orientatiu del que costaria

realitzar el projecte per comprovar si aquest era viable econòmicament. Una vegada

finalitzat és hora de veure si la realitat s'ha desviat o no de l'estimació, i si és així en

quin grau.

Per refrescar la memòria, a continuació es pot veure la  mateixa taula que a

l'apartat 1.4, però afegint la columna Hores reals per poder comparar els resultats.

Funcionalitats Hores estimades Hores reals

Gestió de les cases rurals 60 160

Gestió d'altres tipus de continguts 30 20

Gestió d'usuaris 60 70

Gestió de publicitat 60 20

Multi-llenguatge 90 100

Motor de cerca 90 100

Configuració de la passarel·la de pagament 60 70

Tematització 90 80

Subtotal 540 620

Gestió de qualitat (10%) ~60 ~70

Total 600 690
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Un cop tenim el total d'hores dedicades, podem calcular el preu real de fer el

gestor de turisme rural.

Conceptes Preu real (Preu estimat)(€)

Recursos Humans

• 280 hores d'analistes (40€/hora) 11.200 (9.600)

• 410 hores de programador (30€/hora) 12.300 (10.800)

Hardware

• Intel(R) Pentium(R) M processor 1.86GHz 1.200 (1.200)

Software

• OpenSUSE 11.1 (Sistema Operatiu) 0

• MySQL (Sistema gestor de BDs) 0

• Apache (Servidor web) 0

• OpenOffice 3.1.1 (Software d'ofimàtica) 0

• Opera 10.10 / FireFox 3.5.9 (Navegadors web) 0

Fungibles

• Tinta impressora, paper, ... 70 (70)

• Connexió a Internet 250 (225)

• Viatges i dietes 650 (600)

TOTAL 25.670 (22.495)

Segons els càlculs realitzats en l'estudi d'oportunitats a l'apartat 2 del capítol 1,

al tercer any el total d'ingressos al tercer any serien de 56.600 euros; i veient la xifra

real del cost del projecte, veiem que és plenament viable.

Per veure el flux de treball de manera més gràfica, presentem a continuació el

diagram de Gantt.
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Figura 7-1. Diagrama de Gantt 

Figura 7-2. Diagrama de Gantt (part 2)
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Capítol VIII

CONCLUSIONS

El projecte presentat ha fet el seguiment del desenvolupament d'una aplicació

web per gestionar el lloguer de turisme rural basant-se en el sistema de treball que

proporciona un sistema gestor de continguts.

Per aconseguir els objectius establerts ha estat necessari realitzar un estudi de

mercat per conèixer els gestor de lloguer de turisme rural existents i comprovar així la

viabilitat econòmica del projecte. També s'ha hagut de fer un estudi de mercat per

conèixer  els  gestors  de contingut  existents,  i  després de llegir  diferents  estudis  i

realitzar  diverses comparacions  s'ha  escollit  Drupal,  d'acord  amb els  requeriments

plantejats pel client.

Durant l'etapa de disseny s'ha pogut comprovar la gran abundància de mòduls

que  es  poden  trobar  en  la  comunitat  de  Drupal  per  a  poder  implementar  noves

funcionalitats a la web, sense haver de programar ni una sola línia de codi. I quan no

s'han trobat els mòduls adients per una funcionalitat en concret, o no s'ajustaven prou

bé,  en la  etapa d'implementació  hem vist  com es poden modificar  per assolir  els

objectius personals i també comunitaris, ajudant així a un gran nombre d'usuaris de

Drupal i seguint amb l'esperit de les comunitats de codi obert.

Personalment, s'han pogut aprendre tecnologies que d'ara en endavant exerciran

un paper important en l'àmbit del world wide web i la gestió de continguts. Una altra

part  important  del  projecte  és  que  ha  servit  per  aprendre  i  posar  en  pràctica
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coneixements  adquirits  a  la  FIB  en  la  gestió  de  projectes,  cosa  que  aporta  una

experiència teòrica i pràctica que completa tots els coneixements adquirits durant la

realització de la carrera.
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Annex I

APROXIMACIÓ AL CODI OBERT

Codi obert és el terme amb el que es coneix al codi desenvolupat i  distribuït

lliurement. Es va començar a utilitzar cap a l'any 1998, intentant substituir l'antic nom

de software lliure. Per molts aquest canvi va provocar confusions perquè s'entenia que

els dos termes posseïen connotacions molt diferents. El terme software lliure (free en

anglès) tenia el significat de software gratuït i software que posseïa certes llibertats,

mentre  que  el  codi  obert  indicava  que  el  codi  era  visible,  per  tant  els  termes

semblaven apuntar a conceptes diferents. Per solucionar aquesta ambigüitat es va

introduir el terme FOSS (Free OpenSource Software).

Avui  en  dia  el  terme  OpenSource  és  usat  per  definir  un  nou  moviment,  la

OpenSource  Initiative6,  i  tot  i  que  té  orígens  diferents  al  moviment  de  Software

Lliure7,  a  la  pràctica  són  equivalents  (comparteixen  les  mateixes  llicències).  El

moviment del software lliure es basa en els aspectes ètics del software (el software

propietari, al no poder-se compartir és antiètic) mentre que el moviment OpenSource

es  basa  en la  millora  tècnica  com objectiu  prioritari  (el  fet  de  compartir  codi,  el

programa resultant tendeix a ser de qualitat  superior).  Per tant,  si  en la  pràctica

semblen termes similars, a efectes ideològics són clarament diferents.

6 Organització dedicada a la promoció del software obert que defineix les condicions per les
quals una llicencia és OpenSource o no. Va ser fundada al febrer de 1998 per Bruce Perens i
Eric S. Raymond.

7 Aquest moviment va començar l'any 1983 quan en Richard Stallman va anunciar el projecte
del sistema GNU, per reemplaçar el software amb llicències restrictives per software lliure.
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Així doncs, OpenSource va aparèixer com un terme de màrqueting pel software

lliure amb l'objectiu de ser més amigable i treure la carga ideològica, i van aprofitar

que Netscape va fer públic el codi font del seu navegador Mozilla per tal que aquest

portés la primera llicència8 OpenSource.

Llicència OpenSource

Una  llicència  és  considerada  OpenSource  quan  ha  sigut  aprovada  per  la

OpenSource Initiative (OSI), on el criteri de selecció el dona la definició que mostrem

a continuació. El  software de domini públic  (sense llicència) compleix tots aquests

criteris sempre i quan tot el codi font estigui disponible, i estigui reconegut per la OSI

i se li permeti usar la marca de la mateixa.

La definició  es va basar en les directrius del  software lliure de Debian9,  i  és

similar però no equivalent a la definició de llicència de software lliure.

Sota la definició de OpenSource les llicències han de complir 10 condicions:

1. Lliure redistribució. El software ha de poder ser regalat o venut lliurement

com a component agregat d'una distribució software.

2. Codi font. El codi font ha d'estar inclòs o obtenir-se lliurement.

3. Treballs derivats. La redistribució de modificacions ha d'estar permesa.

4. Integritat del codi font de l'autor. Les llicències poden requerir que les

modificacions siguin redistribuïdes només com a patches.

5. Sense discriminació de persones o grups. A ningú es pot deixar a fora.

6. Sense discriminació d'àrees d'iniciativa. No es pot restringir el seu ús a

una àrea d'iniciativa concreta com els usuaris comercials.

8 És la autorització del dret d'autor a l'usuari d'un programa informàtic, per utilitzar-lo d'una
forma determinada i conforme a unes condicions convingudes.

9 És una distribució lliure del sistema operatiu GNU/Linux. Posseeix un conjunt de directrius
que utilitza per a determinar si una llicència de software és una llicència de software lliure, i
que a la vegada s'usa per a determinar si algun software pot incloure's a la distribució
principal de Debian.
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7. Distribució de la llicència. S'han d'aplicar els mateixos drets a tot el que

rep el programa sense necessitat d'adquirir cap llicència addicional.

8. La llicència no pot ser  específica d'un producte.  El  programa no pot

llicenciar-se només com una part d'una distribució major.

9. La llicència no ha de restringir cap altre software. La llicència no pot

obligar a que algun altre software que sigui distribuït amb el software obert

hagi de ser també de codi obert.

10. La llicència ha de ser tecnològicament neutral.  No ha de requerir-se

l'acceptació de la llicència per mitjà d'un accés per clic de ratolí o d'alguna

altre forma específica del mitjà de suport del software.

Avantatges de l'OpenSource

Les principals avantatges de l'OpenSource són:

• Baix cost. Les aplicacions OpenSource tenen un cost molt baix o inclús nul en

molts casos, cosa que influeix directament en el  cost d'un projecte: permet

estalviar una gran quantitat de diners en llicències comercials de Gestors de

Bases de Dades, Servidors web, Servidors de correu, etc.

• Major seguretat. Contràriament a com pensa molta gent, que el codi d'un

programa no  es  pugui  veure  no indica  que sigui  més  segur.  Al  contrari,  si

apareix un error de seguretat en un codi tancat, únicament pot ser arreglat per

l'empresa o persona que l'hagi desenvolupat. Per tant, romandrà insegur fins al

moment que els responsables del programa solucionin el problema. En canvi, el

codi  OpenSource  pot  ser  vist  per  tot  el  món,  i  qualsevol  persona  amb  la

formació adequada pot verificar i trobar problemes de seguretat al codi.

• Menys dependència dels proveïdors de software. Al posseir el codi font, la

organització no lliga la  inversió  feta en el  software a la  empresa que el  va

realitzar. Per exemple, podria passar que en el cas d'un programa de codi tancat
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la empresa desenvolupadora del qual ha abandonat o ha fet fallida, el client es

quedés sense possibilitats de mantenir o actualitzar els seus sistemes. Això no

passaria amb l'OpenSource, ja que tenint el codi font es poden realitzar les

modificacions que siguin necessàries.

• Fiabilitat.  El  desenvolupament  OpenSource  significa  que  els  programes  es

revisen per nombrosos programadors, per tant, el producte final és més fiable

que  els  programes  comercials,  que  són totalment  tancats  respecte  l'usuari.

Aquest és el punt on les organitzacions encara mostren la idea que un producte

OpenSource no és professional, però per desmitificar aquesta creença només

cal observar el funcionament d'Internet i adonar-se que es base en nombroses

aplicacions i protocols OpenSource com ara DNS, TCP/IP, etc.

L'OpenSource és rendible?

A diferència del que es pugui pensar, produir software OpenSource té les seves

avantatges.  Ens  ofereix  la  possibilitat  d'establir  un  servei  directe  proper al  client,

sabent ràpidament què és el que necessita i proporcionar-se-li. El model de mercat

OpenSource es base en el llançament d'un bon producte que funcioni encara que no

sigui perfecte, però amb l'avantatge de poder perfeccionar-lo i adaptar-lo gràcies a la

interacció directa amb el client.

Per altre banda, quan l'objectiu és crear noves aplicacions, un dels principals

problemes és el de donar a conèixer el producte. Gràcies al model OpenSource és

molt més fàcil compartir aplicacions i que milions d'usuaris puguin veure i avaluar un

producte determinat. Una vegada que l'aplicació s'hagi distribuït i donada a conèixer,

l'èxit  d'aquesta  estratègia  dependrà  de  si  l'enfocament  comercial  es  base  en  la

qualitat del producte, o en el servei i l'experiència “postvenda”, o inclús en ambdós.

A més a més, com s'ha tractat a apartats anteriors, aquest model té un gran

avantatge pel client final. Com que el client té accés al codi font, pot sobreviure en cas

que el  proveïdor  de  l'aplicació  desaparegui,  o  no veure's  influenciat  per  decisions
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comercials o estratègiques, ja que el client té la opció de seguir amb el seu propi

manteniment.

Finalment, és necessari comentar que l'ús de software comercial implica adquirir

llicències,  o  treballar  amb  software  sense  llicència  (software  pirata),  amb  els

problemes legals que això representa. Amb l'OpenSource aquest problema desapareix

perquè és possible copiar i distribuir gratuïtament, i desapareixen els costos d'adquirir

llicències i tenir copies il·legals.

Avui en dia existeixen varis models reals dels quals una organització o empresa

pot obtenir beneficis. Per exemple:

• Regalar  el  programa,  però  vendre  la  distribució,  la  marca  i  els  serveis

postvenda. Com per exemple fan distribucions Linux com RedHat o Cygnus.

• Les companyies  que es dediquen a vendre hardware,  quasi  sempre han de

crear el software que necessiten, que sens dubte és una despesa. Si el software

que es crea (drivers per exemple) són Opensource, pot passar que a algú li

interessi millorar-los. Per exemple, Silicon Graphics va potenciar Samba10 per

aconseguir la interoperabilitat més ràpida entre plataformes Unix i  Windows.

Gràcies a això altres organitzacions podran beneficiar-se d'aquests avenços.

• Vendre  complements  com  llibres,  equips  compatibles,  sistemes  amb

OpenSource preinstal·lat. Existeixen revistes i editorials que publiquen informació o

documentació sobre eines OpenSource.

10Samba és una implementació lliure del protocol d'arxius compartits de Microsoft Windows
per sistemes de tipus UNIX.
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Annex II

DRUPAL

En aquest annex es donarà una visió general de Drupal. Bàsicament es veuran

les tecnologies que fa servir per poder funcionar, el disseny de l'estructura d'arxius

que composen Drupal, i s'explicaran els diferents termes conceptuals que utilitza, com

ara nodes, ganxos (hooks), blocs (blocks) i temes (themes).

AII.1 Arquitectura

En un nivell conceptual, l'arquitectura de Drupal seria quelcom com la Figura aII-

1. Drupal és una mena de capa mitjanera entre el “backend” (les coses que mantenen

Internet funcionant) i el “frontend” (el que els visitants veuen en els seus navegadors

web).

A les capes inferiors, coses com el sistema operatiu, el servidor web, la base de

dades,  i  PHP  són  les  que  permeten  executar  l'aplicació.  El  sistema  operatiu

s'encarrega de la “fontaneria” que manté la web en execució: tasques de baix nivell

com ara la gestió de les connexions de la xarxa, els fitxers i els permisos. El servidor

web permet que l'ordenador sigui accessible des d'Internet, i serveix la informació

correcta quan un usuari es connecta a http://www.exemple.com. Una base de dades
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emmagatzema, com el seu nom indica, dades: tot el contingut de la web, els comptes

d'usuari  i  les opcions de configuració, en un lloc centralitzat per la seva posterior

recuperació. I PHP és un llenguatge de programació que genera pàgines de forma

dinàmica i arrastra la informació de la base de dades cap al servidor web.

Figura aII-1. Com Drupal i les seves capes conceptuals s'ajusten amb les altres capes d'una
web
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Drupal  es  compon  de  moltes  capes  també.  En  la  seva  capa  més  baixa,

proporciona funcionalitats addicionals a la part superior de la capa PHP mitjançant

l'addició de diversos subsistemes, com ara la gestió i l'autentificació de les sessions

dels usuaris, filtratges de seguretat o la presentació de les plantilles. Aquesta secció

es base en una capa de funcionalitats add-on personalitzables anomenats mòduls, que

en parlarem més endavant. Els mòduls afegeixen característiques a Drupal i generen

el contingut d'una pàgina determinada. Però abans que la pàgina es mostri a l'usuari,

passa pel sistema de temes (theme system), que permet la modificació i l'ajust precís

segons les necessitats, fins i tot, dels dissenyadors més delicats.

El sistema de temes produeix contingut per les pàgines, en general en format

XHTML, encara que altres tipus de formats són compatibles. Els CSS s'utilitzen per

controlar el disseny, colors i fonts d'una pàgina determinada, i el JavaScript es llença

en els elements dinàmics, com ara camps desplegables o l'efecte drag-and-drop sobre

les files de les taules de la interfície administrativa de Drupal.

AII.2 Elements principals

Si fem memòria, al capítol III hem parlat de la vella forma de construir webs

utilitzant fitxers HTML estàtics, la transició al conjunt de scripts, i el nou camí: les

aplicacions web amb totes les funcions que manegen tota la web. Aquest tercera via

-la  via  de  Drupal-,  requereix  un  nou  conjunt  de  blocs/elements  conceptuals.  Els

veurem a continuació.

Nucli

El nucli de Drupal consta d'un marc de treball lleuger, i això és el que obtenim

quan descarreguem Drupal de drupal.org. El nucli és el responsable de proporcionar

les  funcionalitats  bàsiques  que  s'utilitzaran  per  donar  suport  a  altres  parts  del
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sistema. El nucli inclou codi que permet que el sistema Drupal arrenqui quan es rep

una sol·licitud, una llibreria de funcions comunes usades freqüentment per Drupal i

mòduls  que  proveeixen  funcionalitats  bàsiques  com  ara  la  gestió  d'usuaris,  les

taxonomies i les plantilles tal com es mostra a la Figura aII-2.

Interfície administrativa

La interfície administrativa a Drupal està estretament integrada amb la resta de

la web i, per defecte, fa servir el mateix tema. El primer usuari, l'usuari número 1, és

el superusuari amb accés absolut a tota la web. Després d'iniciar la sessió com l'usuari

número 1, es veu un enllaç anomenat·”administrar” dins del bloc de l'usuari (parlarem

dels blocs més endavant dins d'aquesta mateixa secció). Si s'hi clica a sobre, ja estem

dins de la interfície d'administració de Drupal. Cada bloc d'usuari contindrà enllaços

diferents en funció dels seus nivells d'accés.

Figura aII-2. Una visió general del nucli de Drupal (no es mostren totes les funcions del nucli).
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Figura aII-3. Afegir mòduls addicionals dóna noves funcionalitats.
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Mòduls

Drupal és un marc de treball  veritablement modular. Les funcionalitats en els

mòduls  poden  ser  activats  o  desactivats  (alguns  mòduls  necessaris  no  es  poden

desactivar). Les noves funcionalitats es poden afegir  a una web Drupal mitjançant

l'activació  dels  mòduls  existents,  instal·lant  mòduls  elaborats  per  membres  de  la

comunitat  Drupal  o  escrivint  nous  mòduls.  En  aquest  sentit,  les  webs  que  no

necessiten certes característiques o funcions es poden executar de forma més lleugera

i robusta, mentre que les que necessiten més funcionalitats en poden afegir tantes

com es vulgui. Aquest sistema es mostra a la Figura aII-3.

Tant la addició de nous tipus de continguts com ara receptes, entrades d'un bloc

o  arxius;  com l'addició  de  nous  comportaments  com ara  la  notificació  via  correu

electrònic, publicació peer-to-peer, etc. es manega a través dels mòduls. Drupal fa ús

de la  inversió  del  patró  de control  de disseny,  on les  funcionalitats  modulars  són

cridades pel marc de treball en el moment oportú. Aquestes oportunitats que tenen

els mòduls per fer la seva feina es diuen ganxos (hooks).

Ganxos

Els ganxos poden ser considerats com esdeveniments interns de Drupal. També

se'ls anomenen callbacks, pel fet que són construïts i cridats via convencions sobre el

nom de les funcions i no via inscripció amb un oient (listener). Els ganxos permeten

als mòduls “enganxar-se” al que està passant a la resta de Drupal.

Suposem que un usuari inicia una sessió al seu lloc web de Drupal. En el moment

que  l'usuari  inicia  una  sessió,  Drupal  llança  el  ganxo  d'usuari.  Això  significa  que

qualsevol funció anomenada segons la convenció del nom del mòdul més el nom del

ganxo  serà  cridada.  Per  exemple,  comment_user() en  el  mòdul  comment,

locale_user() en el mòdul locale, node_user() en el mòdul node, i així qualsevol funció

amb un  nom similar  seria  cridada.  Si  s'hagués  d'escriure  un mòdul  personalitzat
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anomenat  spammy.module i  inclogués una funció  anomenada  spammy_user() que

enviés un correu electrònic a l'usuari, també seria cridada, i l'usuari en qüestió rebria

un correu no sol·licitat cada vegada que iniciés la sessió.

La  forma més  comuna d'aprofitar  les  funcionalitats  bàsiques  de  Drupal  és  a

través de la implementació de ganxos en els mòduls.

Temes

Quan es crea una pàgina web per ser enviada a un navegador, principalment hi

ha dos assumptes: recopilar les dades adequades i fer el marcatge correctament per a

la web. A Drupal, la capa del tema és la responsable de crear el codi HTML que rebrà

el  navegador.  Drupal  pot  utilitzar  diversos  mètodes  de  plantilles,  com  Smarty,

Template Attribute Language for PHP (PHPTAL) i PHPTemplate.

L'important a recordar és que Drupal encoratja la separació entre el contingut i el

marcatge.

Drupal permet diverses maneres de personalitzar i reemplaçar l'aparença de la

web. La forma més senzilla és utilitzar un full d'estils en cascada (CSS) per anular les

classes i els identificadors incorporats per Drupal. Tanmateix, si es vol anar més enllà i

personalitzar la sortida real de HTML, també és prou fàcil d'aconseguir. Els fitxers de

les plantilles de Drupal consisteixen en HTML estàndard i PHP. A més a més, cada part

dinàmica d'una pàgina Drupal (com ara una llista o una ruta de navegació) es pot

reemplaçar  simplement  declarant  una  nova  funció  amb el  nom apropiat.  Després

Drupal utilitza aquesta nova funció en el lloc de la primera.

Nodes

Tots els tipus de contingut a Drupal es deriven d'un tipus únic referit com a node.

Ja es tracti d'una entrada d'un bloc, una recepte culinària o, fins i tot, una tasca d'un
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projecte, l'estructura de dades subjacent és la mateixa. La genialitat que hi ha darrera

d'aquest enfocament és la seva extensibilitat. Els desenvolupadors de mòduls poden

afegir  característiques  com  les  classificacions,  els  comentaris,  els  arxius  adjunts,

informació sobre la geolocalització, i així successivament per els nodes en general,

sense haver-se de preocupar sobre si el tipus de node és un bloc , una recepta, etc.

Després,  l'administrador  pot  barrejar  i  combinar  les  funcionalitats  per  tipus  de

contingut, per exemple triant l'activació dels comentaris al bloc però no a les receptes,

o activant només la càrrega d'arxius per les tasques d'un projecte.

Els nodes també contenen un conjunt bàsic de propietats de comportament que

tots  els  altres  tipus  de  contingut  hereten.  Qualsevol  node  pot  ser  promogut  a  la

pàgina principal, pot ser publicat o no, i pot ser inclús cercat. I a causa d'aquesta

estructura  uniforme,  la  interfície  administrativa  ofereix  una  pantalla  d'edició  per

treballar amb els nodes.

Blocs

Un  bloc  és  informació  que  pot  ser  activada  o  desactivada  en  una  ubicació

específica de la plantilla de la web. Per exemple, un bloc podria mostrar el nombre

actual d'usuaris actius a la web. És possible tenir un bloc que contingui els usuaris

més actius o un amb una llista d'esdeveniments pròxims. Els blocs normalment es

troben a la barra lateral, la capçalera, o el peu de pàgina de la plantilla. Els blocs

poden ser configurats per mostrar-se a nodes d'un cert tipus de contingut, només a la

pàgina principal o segons altres criteris.

Sovint, els blocs s'utilitzen per presentar la informació referent a l'usuari actual.

Per  exemple,  el  bloc  de  navegació  només  conté  els  enllaços  a  les  funcions

administratives a les que l'usuari actual té accés. La ubicació i visibilitat dels blocs es

gestiona a través de la interfície d'administració.
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AII.3 Estructura de fitxers

Entendre l'estructura de directoris d'una instal·lació per defecte de Drupal ens

ajudarà a depurar el lloc web i ens ensenyarà vàries pràctiques importants, com ara

on han de residir els mòduls i els temes descarregats i com tenir diferents perfils de

Drupal.  Una instal·lació per defecte de Drupal té la estructura que es mostra a la

Figura aII-4.

Figura aII-4. L'estructura de carpetes per defecte d'una instal·lació de Drupal
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Els  detalls  sobre  cada  element  de  l'estructura  de  carpetes  es  descriuen  a

continuació.

La carpeta files no es distribueix per defecte amb Drupal, però és necessària si

es planeja utilitzar un logotip personalitzat, permetre l'ús d'avatars d'usuari o carregar

altres  continguts  multimèdia  associats  a  la  web.  Aquest  subdirectori  requereix

permisos de lectura i ecriptura.

La carpeta includes conté llibreries de funcions comunes que Drupal utilitza.

La carpeta misc emmagatzema JavaScript, una miscel·lània d'icones i un estoc

d'imatges a disposició de la instal·lació de Drupal.

La carpeta modules conté els mòduls del nucli, on cada mòdul està dins de la

seva pròpia carpeta. És millor no tocar res en aquesta carpeta (els mòduls addicionals

s'afegeixen al directori sites).

La carpeta profiles conté els perfils de la instal·lació de la web. Si hi ha altres

perfils més enllà del perfil per defecte en aquest subdirectori, Drupal ens preguntarà

quin perfil volem instal·lar durant la primera instal·lació de la web. L'objectiu principal

d'un  perfil  d'instal·lació  és  permetre  l'activació  automàtica  de  certs  mòduls.  Un

exemple  podria  ser  un  perfil  de  comerç  electrònic  que  configura  automàticament

Drupal com una plataforma de comerç electrònic.

La carpeta scripts conté scripts per el control de la sintaxi, la neteja del codi i el

tractament de casos especials  amb cron.  No s'utilitzen  durant  el  cicle  de vida  de

Drupal, sinó que són utilitats shell i Perl que s'executen sota sol·licitud.

La carpeta  sites (veure la Figura aII-5) conté les modificacions que hem fet a

Drupal  sobre  la  configuració,  els  mòduls  i  els  temes.  Quan  s'afegeixen mòduls  a

Drupal  des  del  dipòsit  comunitari  o  escrivint-los  un  mateix,  han  de  residir  a

sites/all/modules/. Això manté totes les modificacions que es fan a Drupal en una

única carpeta. Dins de la carpeta sites hi ha un subdirectori anomenat default que

conté  el  fitxer  de  la  configuració  per  defecte  del  lloc  Drupal,  settings.php.

Normalment, el directori per defecte sol ser copiat i canviat de nom pel nom de la URL

de  la  web,  de  manera  que  l'arxiu  de  configuració  estaria  a

sites/www.example.com/settings.php.
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La carpeta themes conté el motor per fer funcionar les plantilles i els temes que

es vulguin descarregar o crear.

AII.4 Servint una petició

Tenir una lleugera idea del què passa quan una sol·licitud és rebuda per Drupal

és  útil,  per  això  aquesta secció  n'ofereix una ràpida  passejada.  Si  ho volguéssim

investigar  nosaltres  mateixos,  hauríem d'utilitzar  un  bon  depurador  (debugger),  i

començar pel fitxer  index.php,  que és on Drupal rep la  majoria de sol·licituds. La

seqüència que es presenta a continuació pot semblar complexa per a la visualització

d'una pàgina web senzilla, però és plena de flexibilitat.

Figura aII-5. La carpeta sites pot emmagatzemar totes les modificacions de Drupal.
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El rol del servidor web

Drupal corre a través d'un servidor web, en general Apache. Si el servidor web

respecte el fitxer  .htaccess de Drupal,  s'inicien algunes funcions PHP i  s'habilita la

neteja de les URLs.

En servidors web alternatius, com Microsoft IIS, la neteja de les URLs es pot

aconseguir  usant  un  mòdul  Windows  Internet  Server  Application  Programming

Interface (ISAPI), com ara ISAPI_Rewrite.

El procés d'arrencada

Drupal  s'autoarrenca  en  cada  petició  passant  a  través  d'una  serie  de  fases.

Aquestes fases es defineixen al fitxer bootstrap.inc i procedeixen com s'indica en les

seccions següents.

Configuració

Aquesta fase pobla la configuració interna de Drupal i estableix l'adreça URL base

($base_url) de la web. L'arxiu  settings.php s'analitza a través de  include_once(),  i

també s'aplica qualsevol variable primordial establerta.

Les primeres pàgines cachejades

En situacions que requereixen un alt nivell d'escalabilitat, seria necessari invocar

un  sistema  d'emmagatzematge  en  memòria  cau  (cache)  abans  de  qualsevol

temptativa a connectar-se a una base de dades. Aquesta fase ens permet incloure

amb  la  funció  include() un  fitxer  PHP  que  conté  una  funció  anomenada

page_cache_fastpath(), que recull i torna el contingut al navegador. Aquesta funció

per cachejar les pàgines s'habilita establint la variable  page_cache_fastpath a TRUE

(cert), i el fitxer a ser inclòs es defineix posant la variable  cache_inc a la ruta del

fitxer.
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Base de dades

Durant la fase de la base de dades es determina el tipus de base de dades, i es

realitza una connexió inicial que s'utilitzarà per les consultes a la base de dades.

Accés

Drupal permet la prohibició dels hosts mitjançant el parell d'informació: nom del

host / adreça IP. A la fase d'accés, es realitza una comprovació ràpida per veure si la

consulta prové d'un host prohibit, si és així, es denega l'accés.

Sessió

Drupal s'aprofita del control de sessions incorporat a PHP, però invalida alguns

dels  controladors  amb  els  seus  propis  per  implementar  el  control  de  sessions

protegides. 

Les últimes pàgines cachejades

En aquesta fase, Drupal ja ha carregat suficient codi de suport per determinar si

s'ha de servir una pàgina a través de la memòria cache o no. Això inclou fusionar

configuracions  de  la  base  de  dades  al  vector  que  s'ha  creat  durant  la  fase  de

configuració  i  carregar  o  analitzar  el  codi  dels  mòduls.  Si  la  sessió  indica  que  la

sol·licitud  ha  sigut  emesa per  un usuari  anònim i  l'emmagatzematge en memòria

cache està  habilitada,  la  pàgina  es  retorna  des  de  la  memòria  cache i  s'atura

l'execució.

Camí

En  la  fase  del  camí  (path),  el  codi  que  controla  els  camins  i  els  àlies  dels

mateixos  es  carrega.  Aquesta  fase  permet  resoldre  les  URLs  per  tal  que  siguin

intel·ligibles pels humans i també s'ocupa de cercar i  cachejar els camins interns de

Drupal.

La resta

Aquesta fase completa el procés d'arrencada carregant una llibreria amb funcions

comunes,  suport  pels  temes,  i  suport  per  l'assignació  dels  callback11,  la  gestió

d'arxius, per l'Unicode, kits d'eines PHP per les imatges, creació i processament de

11Definits a l'apartat vist anteriorment que porta per títol Ganxos.
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formularis,  les  taules  ordenables  automàticament,  i  la  paginació  dels  resultats  de

cerques. Finalment, Drupal llança el ganxo inicial, per tal de que els mòduls tinguin

una  oportunitat  de  ser  notificats  abans  de  que  comenci  el  processament  de  les

sol·licituds.

Un cop Drupal ha completat el procés d'arrencada, tots els elements del marc de

treball estan disponibles. És hora d'agafar les peticions del navegador i enviar-les a les

funcions PHP que s'encarreguen de manegar-les. L'assignació entre les adreces URL i

les  funcions  que  les  controlen  s'aconsegueix  usant  un  registre  callback,  que

s'encarrega tant de l'assignació d'URLs com del control d'accés. Els mòduls registren

els seus callbacks usant el ganxo menú.

Quan Drupal ha determinat que existeix un callback que té assignat la petició del

navegador i l'usuari té els permisos per accedir a aquest callback, es passa el control

a la funció callback corresponent.

Processant una petició

La funció callback fa la feina que hagi de fer per processar i acumular les dades

necessàries i  així emplenar la petició. Per exemple, si es rep una petició com ara

http://example.com/q=node/3,  la  URL s'assigna a  la  funció  node_page_view() del

mòdul node.module. El tractament posterior serà recuperar les dades per aquest node

de la base de dades i posar-les en una estructura de dades. Llavors és hora de la

tematització.

Tematització de les dades

La tematització implica la transformació de les dades que s'han recuperat, manipulat o

creat en format HTML. Drupal utilitzarà el tema que l'administrador ha seleccionat per

donar a la web el look correcte i lliurarà el HTML resultant al navegador web.
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