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1 Introducció

1.1 E-Learning

L'e-learning és el procés educatiu, dins de la modalitat d'educació a distància, que fa ús 

de les noves tecnologies, cada cop més integrades a la nostra societat, (com el CD-ROM 

interactiu  o  Internet)  per  desenvolupar  noves  tècniques  d'aprenentatge  i  millorar  les 

existents.

L'adopció d'aquesta pràctica és cada cop més extensa ja que ofereix una alternativa a 

l'aprenentatge clàssic i supleix moltes de les seves carències. És molt comú tant a l'àmbit 

educatiu com a l'àmbit professional i empresarial.

Va començar als anys noranta amb la inclusió de CD-ROMs amb eines complementàries, 

com qüestionaris interactius, als llibres escolars i de formació. Des d'aleshores ha anat 

evolucionant juntament amb la tecnologia fins a arribar al que és avui en dia, que, amb la 

massificació d'Internet, han sorgit diversos llocs web que ofereixen educació a distància 

en un entorn adaptat i s'han creat moltes aplicacions que implementen aquests serveis.

 

La tecnologia més emprada actualment és Internet i les aplicacions web ja que disposa de 

moltes eines que permeten la comunicació i distribució de continguts a distància i,  en 

última instància, impartir de forma remota. D'aquesta manera tenim que, sota una mateixa 

tecnologia,  es  disposa  de  la  majoria  dels  requeriments  necessaris  per  a  l'e-learning. 

També s'està aprofitant el fet de que cada vegada hi ha més persones que disposen dels 

mitjans per connectar-se a Internet. 

Amb aquest paradigma d'ensenyament sorgeixen una sèrie d'avantatges i inconvenients 

que veurem a continuació:

• Avantatges:

◦ Separació física  : La separació física dels estudiants i el professorat permet que 

es  pugui  impartir  sense  restriccions  geogràfiques,  es  a  dir,  que  qualsevol 

persona arreu del món pot assistir sense importar la seva localització respecte 

als altres participants, això amplia molt l'abast.
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Per altra banda, redueix molt els costos, tant de temps com econòmics, degut a 

que els participants no han de desplaçar-se i no cal un emplaçament per dur a 

terme les activitats.

◦ Cap restricció  horària  :  A les  classes convencionals  cal  estar  en un moment 

determinat per rebre formació, però amb l'e-learning no. Aquest fet permet als 

estudiants dedicar-se al curs en el moment que sigui millor i també permet a 

persones  situades  a  llocs  amb  una  zona  horària  diferent  participar  sense 

problemes.

◦ Autogestió  :  Degut  al  caire  de  la  formació  l'estudiant  ha  de  gestionar-se  ell 

mateix  el  temps d'estudi,  reforçant  així  les  seves  capacitats  organitzatives  i  

l'hàbit d'estudi.

◦ Seguiment  :  Les  noves  tecnologies  permeten  al  professorat,  de  forma  molt 

precisa  i  individualitzada,  fer  un  seguiment  dels  estudiants.  Com  a 

conseqüència, s'obté una tutela molt personalitzada.

• Inconvenients:

◦ Limitacions temàtiques  : Hi ha algunes matèries que requereixen, de forma total 

o parcial, l'assistència presencial dels alumnes ja sigui perquè el material no pot 

ser  transmès  per  la  xarxa  o  bé  perquè  consta  d'activitats  que  requereixen 

d'equipament especial.

◦ Dependència tecnològica  : Es requereix disposar d'un ordinador i una connexió 

a Internet per poder rebre formació d'aquest tipus.

◦ Coneixements tècnics  : Com a conseqüència de la condició anterior, cal que els 

participants tinguin uns coneixements tècnics mínims.
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1.2 Moodle

Moodle es l'acrònim de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, i al seu 

lloc web podem trobar la següent definició: 

"Moodle  is  a  Course  Management  System (CMS),  also  known  as  a  Learning  

Management System (LMS) or a Virtual Learning Environment (VLE). It is a Free 

web application that educators can use to create effective online learning sites.” 

Moodle és una aplicació web de software lliure1 que es distribueix sota la llicència GNU 

GPL2 que va ser creada l'any 1989 per la Free Software Foundation3 i protegeix la lliure 

distribució,  ús  i  modificació  del  software  distribuït  sota  aquesta  llicència.  També  el 

protegeix d'intents d'apropiació que restringeixin les condicions anteriors.

Aquest  software  permet  la  creació  d'entorns  d'ensenyament  virtual  i  per  tant  es  pot 

considerar com una eina per a l'e-learning. Gràcies a la seva senzillesa i  facilitat d'ús 

Moodle s'ha convertit en una de les eines més populars del món pel que fa a l'e-learning.

Al lloc web oficial de Moodle podem trobar tot un seguit d'estadístiques i xifres sobre l'ús 

que s'està fent de l'aplicació.

Actualment  Moodle  està  present  en  212  països  i  s'ha  traduït  a  més  de  70  idiomes 

diferents (incloent el català i el castellà). A més, hi ha 55.044 instal·lacions registrades 

(quan s'instal·la Moodle dóna la opció de registrar-lo a la web oficial) i no se sap quantes 

instal·lacions no registrades hi ha, però s'estima que farien créixer enormement les xifres. 

Pel que fa als usuaris, en té aproximadament uns 45.934.769, dels quals 1.112.819 són 

professors i el  lloc amb més usuaris té 1.101.883. Finalment, hi ha en total  4.871.953 

cursos diferents i el lloc amb més cursos al món disposa de 104.248.

A més, hi ha una gran facilitat per que qualsevol desenvolupador crei noves funcionalitats 

per a Moodle gràcies a la seva modularitat i el fet de ser lliure. Això fa que la comunitat 

sigui molt gran i que aquest software estigui e constant evolució i millora. Aquest és un  

altre motiu de la seva gran popularitat, a més del motiu més obvi que és el fet de ser  

gratuït.
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1.3 La Wiki

1.3.1 Que és una wiki

Una wiki (del hawaià wiki, ràpid) és una eina web que permet la creació de contingut de 

forma oberta i col·laborativa. Els usuaris, poden accedir-hi i crear i/o modificar continguts 

de forma ràpida i fàcil a través de la xarxa. Aquest paradigma ha donat lloc a una nova 

forma  de  crear  coneixement  anomenada  crowdsourcing que  es  defineix  com  la 

externalització  de  tasques que habitualment  faria  un  empleat  o  un  contractista  a una 

comunitat oberta on qualsevol persona que vulgui pot participar de forma voluntària.

Ward Cunningham va inventar i  donar nom al  concepte de wiki  l'any 1995 i  va fer la  

primera  implementació  per  al  repositori4 de  patrons  de  Portland  (Portland  pattern 

repository) on es creaven de forma col·laborativa patrons de programació. Cunningham va 

descriure la wiki com la base de dades en línia més simple que pugui funcionar. Avui en 

dia aquesta primera wiki és encara un dels llocs més populars.

A partir de llavors es van fer múltiples implementacions de wikis en diferents llenguatges i 

han nascut moltes wikis arreu del món amb finalitats diverses.

Actualment,  la  wiki  més  gran  del  món  és  la  wikipèdia  en  anglès,  seguida  per  altres 

versions de la mateixa en altres llengües.

El funcionament d'una wiki radica en la seva simplicitat, una wiki no és res més que un 

conjunt de pàgines enllaçades entre si. El títol de cada pàgina és únic i l'identifica dins de 

la wiki, per tant per enllaçar una pàgina només cal fer referència al seu títol indicant que 

es desitja enllaçar.

Seguint  amb  la  simplicitat,  la  wiki  fa  ús  d'un  metallenguatge  molt  senzill  per  poder  

manipular el contingut i fer-lo dinàmic. Per exemple, per crear un enllaç a una pàgina n'hi  

ha prou amb posar el  títol  de la pàgina entre dobles claudàtors i  l'enllaç web es crea 

automàticament, podent així, enllaçar pàgines a qualsevol part del contingut.

Els principals avantatges de les wikis són els següents:

• Creació i modificació de continguts de forma molt ràpida gràcies a que els canvis 
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s'apliquen instantàniament en la majoria de wikis i es pot veure el resultat de la 

edició al moment.

• Afegir continguts és molt senzill i no cal tenir coneixements tècnics per participar. 

Això es deu a que es pot introduir contingut especial com enllaços, imatges etc... 

amb molta facilitat utilitzant els editors de la wiki i el metallenguatge simplificat que 

fa servir.

• En la majoria de les wikis l'accés és públic i no cal fer cap mena de registre per  

participar. Això fa que molta més gent vulgui participar ja que ho pot fer de forma 

immediata.

• El fet de que milers de col·laboradors estiguin revisant constantment la wiki és una 

forma de correcció d'errors molt efectiva.

Tot i ser un sistema molt popular i utilitzat arreu del món, també té alguns desavantatges:

• La veracitat del contingut no està contrastada i no hi ha cap autoritat que el recolzi 

ja que aquest contingut ha estat generat per moltes persones i en la majoria de 

casos de forma anònima. Per  això,  sempre cal  llegir  el  contingut  d'una wiki  de 

forma crítica i buscar formes de contrastar-lo.

• El fet de tenir tant fàcil accés pot donar lloc a vandalisme a la wiki per part d'usuaris  

mal intencionats. Hi ha diverses formes de vandalisme, però les més comunes són: 

afegir contingut fals, ofensiu o per fer publicitat, esborrar contingut i l'spam.

Per  minimitzar  el  mal  que  poden  fer  aquests  usuaris,  les  wikis  compten  amb 

mecanismes  per  guardar  un  historial  de  tots  els  canvis  realitzats  i  qui  els  ha 

realitzat. D'aquesta manera es poden desfer canvis mal intencionats, tornant així a 

un estat anterior a l'acte vandàlic, i bloquejar l'autor prevenint un altre acte similar.

1.3.2 La wiki de Moodle

La primera wiki de la que va disposar Moodle, a partir del 2004, va ser una adaptació 

d'una wiki creada en per un desenvolupador extern anomenada Erfurt wiki a la que se li va  

escurçar el nom a eWiki. Aquesta wiki tenia un cost de manteniment molt elevat ja que la 
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tasca es feia molt tediosa degut a que Erfurt wiki no estava dissenyada per funcionar amb 

Moodle.

A l'any 2004 Marc Alier va analitzar les wikis que existien arreu de la xarxa i, veient la  

mala integració de la wiki de Moodle, va decidir desenvolupar una nova wiki.

Aquesta proposta va ser ben rebuda per la comunitat de Moodle i  Martin Dougiamas, 

creador de Moodle, va dir que si la nova wiki era millor que la que hi havia en aquell 

moment, passaria a substituir-la com a mòdul oficial de Moodle.

Amb el propòsit de crear la wiki nova, al 2005, Marc Alier va crear l'equip DFWikiteam que 

es dedicaria al desenvolupament i manteniment de la nova wiki.

Primer es va crear una wiki per a Moodle 1.5 anomenada DFWiki i després, per a la resta 

de versions fins a la 1.9 es va crear una versió millorada de l'anterior anomenada NWiki. 

Aquestes dues wikis, van tenir molt d'èxit per la seva qualitat i les millores que oferien  

respecte a la oficial i molts usuaris les van instal·lar.

Si  més  no,  encara  no  era  la  wiki  oficial  per  a  Moodle  i  això  feia  que  molts  usuaris 

desconeguessin la seva existència i que el mòdul wiki per a Moodle no fos únic, hi havia 

fragmentació. 

Finalment, amb l'arribada de Moodle 2.0 al 2010, la wiki desenvolupada pel DFWikiteam 

va esdevenir la wiki oficial de Moodle. Aleshores, aprofitant que el canvi a Moodle 2.0 

suposa una remodelació radical de l'aplicació, va néixer la wiki 2.0, que incorpora moltes 

de les millores de NWiki i DFWiki però que no és compatible amb aquestes ja que al no  

ser oficials no es van tenir en compte a l'hora de fer la actualització. Per aquest motiu i  

perquè NWiki i DFWiki han tingut molta acceptació a la comunitat d'usuaris, es va crear un 

procés de migració que manipulava NWiki i DFWiki per tal de que pogués realitzar sense 

problemes la migració cap a Moodle 2.0. Unificant així totes les wikis sota la nova wiki 2.0 

de la que el DFWikiteam fa el manteniment i n'és responsable.

14



Desenvolupament d'extensions per al Wiki de Moodle 2.0

2 Objectius del projecte

L'objectiu principal d'aquest projecte és millorar el Wiki de Moodle 2.x, resolent incidències 

i sol·licituds de noves funcionalitats proposades per la comunitat Moodle en el sistema de 

gestió d'incidències de Moodle, el tracker.

El tracker de Moodle és una eina que la organització posa a disposició de la comunitat 

que  permet  crear  incidències  per  informar  d'errors  i/o  suggerir  millores  i  noves 

funcionalitats.  A més,  permet  classificar  les  incidències  per  categories  i  per  la  seva 

prioritat.

També permet assignar responsables a les incidències i fer un seguiment acurat de la 

seva evolució i resolució.

Per  seleccionar  les incidències,  de totes les que es poden trobar  al  tracker,  se n'han 

seleccionat només les que interessen en funció d'una sèrie de criteris.

En primer lloc, les incidències han d'afectar a la wiki de Moodle ja que és el mòdul on hi  

ha la responsabilitat i on es poden fer canvis oficials, la resta del codi de l'aplicació no es  

pot alterar. El mòdul wiki és per tant l'àmbit del projecte dins de Moodle.

Després, la versió de la wiki a la incidència ha de ser igual o superior a la 2.0 degut a que 

és la versió estable actual de Moodle i és a la que tota instal·lació ha d'actualitzar-se.

Finalment, les incidències no han de ser de Nwiki ni Dfwiki, que són wikis alternatives per 

a  Moodle i  amb l'arribada de Moodle 2.0 es vol  unificar  totes les wikis  i  per  tant  les 

anteriors quedarien obsoletes i es migrarien a la nova.

Resolent les incidències seleccionades per al projecte es desitja assolir les següents fites:

• Reparar errors que els usuaris hagin detectat utilitzant la wiki.

• Incorporar  millores  a les  funcionalitats  existents  seguint  els  suggeriments  de  la 

comunitat.

• Afegir noves funcionalitats que ampliïn les capacitats de la wiki de Moodle.

Amb aquest projecte s'espera aportar els següents beneficis:

• Oferir una millor experiència d'usuari.
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• Una wiki més estable i fiable.

• Eines millorades i ajustades a les necessitats dels usuaris, fent més fàcil la feina 

dels professors i dels alumnes.

• Ampliar el ventall d'eines de la wiki i així oferir més recursos tant als estudiants com 

als professionals de la docència.

• Millorar la interacció entre professor i alumne.
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3 Tecnologies

3.1 Introducció

Moodle, des del punt de vista tècnic, es pot dividir en tres blocs funcionals que interactuen 

entre ells i formen el software complet. S'han dissenyat de manera que poden estar junts 

a la mateixa màquina o estar físicament separats a servidors diferents. Els tres blocs que 

formen Moodle són l'aplicació web, les bases de dades i el sistema de fitxers.

Per tal de poder instal·lar aquest software, cal un servidor web amb suport per a PHP 5, un 

sistema gestor de bases de dades (SGBD6) i un disc on poder dipositar el sistema de 

fitxers  de  Moodle.  Els  usuaris  que  vulguin  accedir  a  l'aplicació  només necessiten  un 

navegador web i una connexió a Internet.

3.2 Aplicació web

L'aplicació web es la part del software que conté la lògica del sistema i controla les altres  

dues parts. Aquesta és la part del software que interactua amb els usuaris, aten les seves 

peticions i mostra els continguts.

Els  llenguatges  de  programació  emprats  per  aquesta  part  són  HTML7 per  descriure 

l'estructura, forma i  estil  del  contingut  a mostrar  al  navegador i  PHP 5 per a la lògica, 

processat i comunicació amb les bases de dades i els fitxers.

De manera opcional, es pot activar l'ús de javascript8 per millorar l'experiència d'usuari, 

dotant  a  la  aplicació  de  característiques  interactives  avançades  a  la  interfície  gràfica 

d'usuari,  com per exemple,  objectes que es puguin arrossegar i  deixar  caure (drag & 

drop).  Però,  Moodle  estableix  a  les  seves  normes  de  desenvolupament  que  s'ha  de 

garantir que l'aplicació manté tota la seva funcionalitat sense javascript8 per si es dona el 
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cas que algun usuari no pot o no vol fer-lo servir.

També pot haver-hi una mica de codi SQL9 per interactuar amb les bases de dades si les 

operacions que ofereix Moodle no s'ajusten a les necessitats del desenvolupador.

La seva arquitectura, com el seu nom indica, és modular i per tant basa la seva estructura 

en mòduls que van adherint-se a l'aplicació per fer-la créixer.

Concretament,  consisteix  en  un  nucli  al  que  s'anomena  Moodle  core que  gestiona  i 

controla tota l'aplicació i administra els diferents mòduls que té adherits. L'altre element 

són els mòduls que són unitats que afegeixen funcionalitats a l'aplicació. Moodle ja ve de 

serie amb un conjunt de mòduls per tal de poder fer-se servir només acabar la instal·lació.

El  nucli  crea  i  destrueix  totes  les  instàncies  al  sistema de  qualsevol  mòdul  i  realitza 

qualsevol  interacció  entre  mòduls  també,  com  per  exemple  comunicar  el  mòdul  que 

permet fer qüestionaris amb el  mòdul  que implementa el  sistema per posar notes als 

estudiants. Però el nucli no controla cap mòdul a nivell intern, sinó que és el propi mòdul 

el que ha d'autogestionar-se pel que fa al seu àmbit i garantir que la funcionalitat que 

ofereix funciona correctament.

A més, tot mòdul ha de complir unes normes bàsiques per poder ser integrat i comunicar-

se  amb  el  nucli  de  Moodle  i  que  aquest  el  manipuli.  És  responsabilitat  del  mòdul 

implementar  la  interfície  per  comunicar-se  amb  el  nucli,  ja  que  aquest  sempre  es 

comunica de la mateixa manera però no tots els mòduls actuen de la mateixa forma, no 

tots es creen o eliminen igual per exemple. Així doncs, seguint amb l'exemple, serà el 

nucli qui doni la ordre d'eliminació però serà el mòdul el que ha d'encarregar-se de les 

operacions addicionals que cal dur a terme per complir aquesta ordre.

Així doncs, per afegir alguna funcionalitat a Moodle n'hi ha prou amb crear un mòdul que 

la implementi, que tingui la interfície necessària per interactuar amb el nucli i incorporar-lo 

al codi de l'aplicació. El nucli, en detectar un nou mòdul iniciarà el procés d'integració a 

l'aplicació i, en acabar, el mòdul estarà disponible per al seu ús.
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3.3 Bases de dades

Les  bases  de  dades  són  la  part  de  la  aplicació  que  emmagatzema  totes  les  dades 

necessàries per fer que la aplicació funcioni, com per exemple dades de configuració del  

mòduls, els cursos creats, etc... També emmagatzema gran part dels continguts del lloc 

web  com  la  informació  dels  perfils  d'usuaris,  les  pàgines  d'una  wiki,  preguntes  dels 

exàmens, etc...

El funcionament de les bases de dades a Moodle és una mica peculiar, per tal de ser  

compatible  amb  diversos  SGBD6 diferents.  Concretament,  Moodle  dona  suport  per  a 

MySQL, Oracle, MSSQL i Postgres.

La definició i l'accés a la base de dades no es fa de forma directa, sinó que hi ha una capa 

d'abstracció  enmig  que  conté  un  model  lògic  de  la  base  de  dades  definit  en  XML10 

emprant una nomenclatura especial. Llavors, quan s'interactua amb la base de dades a 

l'aplicació, en realitat s'interactua amb el model lògic i aquest fa la traducció al SGBD6 

concret  que  es  troba  a  sota.  Amb  això  s'aconsegueix  que  un  mateix  codi  funcioni 

independentment de la base de dades que hi hagi instal·lada, sempre que sigui una de les 

que estan suportades.

Malauradament, aquest model té també una sèrie d'inconvenients que s'han de tenir molt  

en compte quan es desenvolupa per a Moodle.

Pel  fet  d'utilitzar  un model  lògic,  es  perden algunes característiques de les bases de 

dades relacionals i moltes de les funcionalitats avançades dels SGBD6. Concretament es 

perden les següents utilitats:

• Utilització de claus foranes per relacionar dades i fer eliminacions en cascada de 

manera  que no hi  ha  claus referenciant  registres  d'altres  taules  que  han estat  

eliminats.

• Creació de procediments emmagatzemats que garanteixin la integritat de les dades 

en tot moment.

• Creació de disparadors que realitzin tasques addicionals de forma automàtica quan 

succeeixin esdeveniments determinats a la base de dades.
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Degut a aquests desavantatges, és el desenvolupador, al seu codi a l'aplicació, qui ha de 

tenir  cura  de  mantenir  la  integritat  de  la  base  de dades en tot  moment,  mentre  que 

habitualment és la pròpia base de dades qui garanteix la integritat i  correctesa de les 

dades. Això fa que desenvolupar per a Moodle sigui bastant atípic i més complex del que 

és habitual en altres plataformes.

3.4 Sistema de fitxers

El  sistema de fitxers és la  part  més senzilla  de Moodle i  consisteix  únicament en un 

directori anomenat moodledata que és l'arrel per a tot directori i fitxer que es vulgui crear a 

Moodle, com per exemple imatges de perfil, documents, vídeos, etc...

Aquest  sistema  de  fitxers  el  gestionen  de  forma  conjunta  les  altres  dues  parts  del 

software, la base de dades té emmagatzemat un índex de com està format i que conté el 

sistema de fitxers i l'aplicació fa ús d'aquesta informació per manipular els fitxers.
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4 Metodologia

La metodologia de treball seguida consisteix en tractar cada incidència o tasca assignada 

com una unitat  de  treball  independent  i  aïllada.  Quan s'acaba una tasca,  aquesta és 

revisada i es fa una demostració del seu funcionament i d'haver-se resolt correctament es 

dóna per finalitzada i se n'aborda una altra.

Les  tasques  es  poden  dividir  en  tres  tipus  diferents:  reparació  d'errors,  millora  de 

funcionalitats i creació de funcionalitats noves.

Per cada incidència o tasca, es procedeix de forma diferent depenent de la seva tipologia. 

Hi ha dues formes diferents de procedir, una per a la reparació d'errors i una altra per a  

les millores i les funcionalitats noves. Aquestes dues es poden englobar en un mateix 

tipus de procediment perquè millorar una funcionalitat existent es podria considerar com 

afegir una “sub-funcionalitat” a la existent o substituir-la per una de nova.

Tot  i  així,  hi  ha  algunes tasques que en són excepcions i  segueixen un procediment 

diferent, encara que sempre s'ha tractat d'ajustar el màxim possible les excepcions als 

procediments definits.

A continuació es detalla el procediment seguit en ambdós casos:

• Reparació d'errors:

◦ Descripció de la incidència: Es mostra la descripció original de la incidència al  

tracker  de  Moodle  escrita  per  l'autor  de  la  incidència  i  després  es  fa  una 

contextualització i explicació més detallada del problema a resoldre.

◦ Anàlisi:  Basat  en la descripció de la incidència d'error trobada al  tracker,  es 

dissenya un joc de proves per tractar de reproduir l'error. Un cop reproduït l'error 

es fa una anàlisi de codi amb la informació aportada pel joc de proves.

En  cas  de  no  reproduir-se  l'error  es  procedeix  a  analitzar  el  codi  de  totes 

maneres per tenir més garanties de que realment no hi ha error i si tot i així no  

es troba cap indici de mal funcionament, es passa directament a la conclusió, 

donant la incidència com invàlida.

◦ Determinar les causes de l'error: Després d'haver fet les anàlisis, es procedeix a 

determinar les causes que provoquen el mal funcionament del sistema basant-
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nos en les observacions realitzades.

◦ Solució: Es dissenya una solució a l'error que té lloc, un cop més basada en la 

informació recopilada durant les fases anteriors.

◦ Procediment: S'implementa i documenta tècnicament el procediment seguit per 

implementar la solució dissenyada.

◦ Problemes: Es descriuen les dificultats trobades durant el desenvolupament de 

la incidència.

◦ Proves:  Amb la solució implementada,  es torna a executar el  joc de proves 

inicial per determinar si l'error ha estat reparat i si el comportament de l'aplicació 

és l'esperat.

De no obtenir els resultats correctes al executar la prova es torna a iniciar el  

procés des d'anàlisi un altre cop, fins aconseguir resoldre la incidència.

◦ Conclusions: Al acabar les proves, es determina si la incidència ha estat resolta 

de  forma  satisfactòria.  A  més,  es  determina  els  efectes  secundaris  que 

comporta aquest canvi en l'aplicació si  en té i  es proposa alguna millora de 

poder-se  fer.  També  es  determina  si  aquesta  incidència  té  algun  tipus  de 

dependència amb altres incidències resoltes al projecte.

◦ Resposta a la incidència: Per acabar, es redacta un text en anglès que ha de 

servir per informar a la comunitat de Moodle sobre la resolució de la incidència 

de forma breu. S'explica si la incidència ha estat resolta o no, el motiu de l'error i  

la solució aplicada per reparar-lo.

• Millores i funcionalitats noves:

◦ Descripció de la incidència: Es mostra la descripció original de la incidència al  

tracker  de  Moodle  escrita  per  l'autor  de  la  incidència  i  després  es  fa  una 

contextualització i explicació més detallada de la millora o funcionalitat nova que 

s'està sol·licitant.

◦ Solució: Es dissenya una proposta de solució de com ha de funcionar la millora 

o nova funcionalitat a afegir. Aquesta descripció és a nivell conceptual i no dóna 

cap detall de la forma d'implementar-la.

◦ Procediment: S'implementa i documenta tècnicament el procediment seguit per 
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a implementar la solució dissenyada.

◦ Proves: Es dissenya i  executa un joc de proves ideat per comprovar que la 

implementació realitzada es comporta exactament com es descriu a la solució i  

que no es produeixen errors en cap cas.

En cas de que la solució implementada no assoleixi els requisits establerts al 

joc de proves, es fan les correccions adients i es torna a fer la prova.

◦ Conclusions: Al acabar les proves, es determina si la incidència ha estat resolta 

de  forma  satisfactòria.  A  més,  es  determina  els  efectes  secundaris  que 

comporta aquest canvi en l'aplicació de ser el cas i es proposa alguna millora de 

poder-se  fer.  També  es  determina  si  aquesta  incidència  té  algun  tipus  de 

dependència amb altres incidències resoltes al projecte.

◦ Resposta a la incidència: Finalment, es redacta un text en anglès que descriu la 

millora o la nova funcionalitat i explica els avantatges que aporta.
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5 Subsistemes de Moodle

5.1 Introducció

En  aquest  apartat  es  detallen  alguns  aspectes  tècnics  de  Moodle  dels  quals  s'ha 

considerat adient tenir coneixements previs per tal de poder comprendre millor l'explicació 

detallada posterior de les tasques realitzades. 

Per  cada  subsistema  de  Moodle  se  n'explica  el  funcionament  i  en  alguns  casos  els 

mètodes  emprats  de  la  API11 que  ofereix  Moodle  per  operar  amb aquest  subsistema 

particular.

Hi ha subsistemes que no es detallen aquí degut a que només són necessaris en una 

tasca concreta i se n'ha fet l'explicació a la tasca on s'utilitzen.

5.2 Sistema multi-llengua

Per  tal  de  que  la  aplicació  pugui  ser  traduïda  a  moltes  llengües  diferents  de  forma 

totalment segregada i independent del desenvolupament i que es pugui canviar l'idioma 

dinàmicament, Moodle té un sistema pel qual un desenvolupador, quan vol mostrar un 

text, paraula o expressió escrita en general, no la escriu de forma directa, sinó que escriu 

la crida a un mètode que escriurà el contingut adient en la llengua que s'ha configurat.

 

Moodle implementa la  funcionalitat  de multi-llengua fent  que cada mòdul  contingui  un 

directori anomenat lang on s'ha de crear un subdirectori per cada idioma al que es vulgui 

donar suport i s'ha d'anomenar segons el codi estàndard de dos caràcters (per exemple 

anglès és en, castellà es, català ca, etc...).

Aleshores, a dins de cada directori  de llengua s'ha de crear un fitxer amb el nom del 

mòdul (en cas del mòdul wiki, per exemple, crearíem el fitxer wiki.php) on l'únic que hi ha 

és la declaració d'un mapa12 de cadenes de caràcters on cada parell clau/valor és una 

expressió traduïda a la llengua del subdirectori on estem i la clau es la mateixa a totes les  
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llengües. 

$string['clau'] = 'Text traduït associat a la clau';

Així es pot posar el text corresponent dinàmicament, només cal cridar a una funció que 

s'encarrega de recollir el valor del mapa12 amb la clau donada de la següent forma:

get_string(clau, component, variable);

El primer argument de la funció és la clau per la qual volem cercar al mapa 12, el segon és 

el mòdul en el qual estem cercant i finalment, l'últim argument és una cadena de caràcters  

que es pot incloure al text traduït com a variable de forma opcional.

D'aquesta manera, es poden obtenir valors diferents per a una mateixa clau depenent de 

la llengua que s'hagi escollit a la instal·lació.

5.3 Pas de paràmetres

Quan es navega per una instal·lació de Moodle, el sistema ha d'anar mantenint l'estat,  

informació del usuari, sessió, etc.... Com és una aplicació web i la web no té per si sola la 

capacitat  de  mantenir  l'estat,  Moodle  va  passant  informació  a  través  de  les  diferent 

pàgines. Normalment, es fa servir el  mètode GET13 per transferir  aquestes dades i en 

alguns casos es fa servir el mètode POST14 (quan la informació és sensible habitualment).

Aleshores,  per  tal  de  passar  paràmetres  d'un  lloc  a  un  altre  del  sistema,  els 

desenvolupadors normalment afegeixen la informació que volen enviar a la URL a la que 

s'anirà de la següent forma:

www.......com/ruta/fitxer.php?param1=valor1&param2=valor2....paramN=valorN

A la majoria de tasques hi apareix algun pas de paràmetres mitjançant el mètode GET 13 

editant la URL dels enllaços on l'usuari pot anar tal com s'ha vist. El mètode POST 14 no és 

habitual que es faci servir a menys que sigui a través dels formularis del mòdul.

Per  crear  URLs  a  Moodle  i  afegir  paràmetres  còmodament  amb  el  mètode  GET,  es 

disposa d'una classe anomenada  moodle_url que permet, amb el seu constructor crear 
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urls per després utilitzar-les-les on calgui:

• moodle_url::_construct(url, paràmetres):

◦ URL: Ruta a la que es vol accedir a partir de l'arrel de la instal·lació de Moodle.

◦ Paràmetres: Llista de paràmetres que es volen afegir a la URL. Cada paràmetre 

és un parell clau/valor on la clau és el nom del paràmetre.

5.4 Menús desplegables

La wiki de Moodle disposa de menús desplegables per poder escollir diferents opcions o 

vistes dins d'un apartat de la wiki, és el cas per exemple, de la pestanya map, que al tenir  

diverses vistes que mostren informació diferent  requereix d'un element que permeti  a 

l'usuari escollir quina informació vol veure.

Al estudiar la implementació del menú desplegable de la pestanya map, s'ha vist que està 

format per dos elements.

El primer element és un vector on cada opció a escollir és un parell clau/valor on la clau 

és un nombre enter que indica la posició de la opció i el valor és el text que ha de servir 

per mostrar la opció al menú, més el codi necessari per mostrar el menú i fer la selecció.

Quan s'escull una opció, es torna a carregar la pàgina on es troba el menú afegint com a  

paràmetre a la URL la clau de la opció escollida.

El segon element consisteix en un bloc condicional switch que contingui una entrada per a 

cada  opció  possible  del  menú,  mostrant-se  en  cada  cas  el  contingut  adient.  És 

responsabilitat  de  la  pàgina  on  s'insereix  el  menú  tractar  les  opcions  i  reaccionar 

adequadament.

A continuació  es  mostra,  de  forma  simplificada,  l'estructura  i  concordança  dels  dos 

elements del menú desplegable, en aquest cas, de la pestanya map:
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Desplegable: Switch:

menu_map = array{ switch ($this->view) {

[1] => 'contributions', case 1:

  print_contributions_content();

... ...

[n] =>'Noption' case n:

}   print_Noption_content();

5.5 Sistema de fitxers

Aprendre el funcionament d'aquest subsistema va ser especialment difícil degut a que, per 

qüestions de seguretat és molt complex i té un nivell d'ofuscació alt. A més, no existeix 

cap documentació per a desenvolupadors al respecte, només un petit manual d'usuari que 

explica com gestionar fitxers fent servir el Moodle.

Al no haver documentació, es va revisar el codi d'altres mòduls com forum o folder que 

fan servir  la funcionalitat  del  sistema de fitxers i  es van fer proves inserint  fitxers per 

després analitzar els canvis al directori  moodledata (on es guarden tots els fitxers) i a la 

part de la base de dades que gestiona les àrees fitxers. Analitzant codi i els resultats de 

les proves que es feien,  poc a poc es va anar  comprenent  el  funcionament d'aquest 

subsistema.

Moodle ofereix als usuaris la possibilitat de pujar fitxers al sistema per compartir-los amb 

la resta d'usuaris. Per fer tal cosa, cada usuari disposa d'un àrea de fitxers privada on es 

desen tots els seus fitxers. De la mateixa manera, cada mòdul disposa també de la seva 

pròpia àrea de fitxers per tal de que es puguin tenir fitxers a la instància del mòdul (per  

exemple, incloure imatges o vídeos a una wiki).

Però, aquestes àrees de fitxers són només virtuals, és a dir, l'emmagatzematge físic dels 

fitxers no segueix l'estructura de les àrees i aquestes només existeixen dins de l'aplicació. 

Així  doncs,  una  àrea  de  fitxers  és  un  espai  virtual  per  poder  desar  fitxers  i  tenir-los 

organitzats per a una activitat o usuari en particular dins de l'entorn de Moodle. Una àrea 

de  fitxers,  en  el  cas  dels  mòduls,  s'identifica  amb  el  context,  l'identificador  de  l'àrea 
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(assignat en ser creada), l'identificador del mòdul i de la instància del mòdul. D'aquesta 

manera, totes les àrees de fitxers estan agrupades per: curs (el context), mòdul, dins del  

mòdul la instància concreta del mòdul i finalment l'identificador de l'àrea de fitxers. Així 

cada  instància  de  cada  mòdul  dins  de  cada  curs  té  els  seus  propis  espais  per 

emmagatzemar fitxers.

En el  cas dels usuaris és el  mateix,  però el  mòdul  és el  mòdul  user  i  es fa servir  el 

identificador  del  usuari  en comptes del  identificador  de la  instància del  mòdul,  ja  que 

podríem dir que un usuari és com una instància del mòdul user.

Per poder inserir o extreure fitxer d'un àrea de fitxers cal fer servir tots aquests atributs per  

trobar el fitxer i poder operar amb ell.

Pel que fa al emmagatzematge físic, no segueix l'estructura abans esmentada, si més no, 

la ruta virtual a Moodle es fa servir per crear la real al disc.

Primer es crea una ruta amb els identificadors vistos (/context/modul/instància) i es genera 

el codi SHA115 de cadascun dels elements de la ruta creada i es creen directoris amb el 

nom del codi resultant del SHA115 i el fitxer també es desa amb el nom del seu SHA115.  

Després, a la base de dades s'associa aquest codi (concatenat) amb l'àrea de fitxers i el  

nom real del fitxer de manera que l'usuari o el sistema pugui trobar-lo pel seu nom real.  

Aleshores, quan es vol obtenir el contingut d'un fitxer des de Moodle, es selecciona el 

fitxer a l'espai virtual on està representat amb la ruta comprensible per a l'usuari, llavors el 

sistema obté la ruta real al disc de la base de dades i  va a buscar el fitxer real amb 

aquestes dades.

D'aquesta manera, si un intrús accedeix al sistema de fitxers d'una instal·lació del Moodle,  

no tindrà ni idea de que és cap dels directoris ni els fitxers que conté i la navegació serà  

molt difícil (o impossible per a instal·lacions amb un volum de fitxers gran). Per saber el  

que  està  navegant,  hauria  d'accedir  a  la  base  de  dades  alhora  i  fer  manualment  la 

concordança entre el fitxer real i les àrees de fitxers. 

També se'n desa un SHA115 del contingut dels fitxers juntament amb la ruta real a la base 

de dades per verificar que no s'ha modificat el fitxer des d'un lloc que no sigui Moodle.  En 

cas de que l'intrús fes alguna modificació, aquesta seria detectada ja que no concordarien 

els codis SHA115 del contingut.
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Així doncs, el sistema de fitxers de Moodle consisteix en uns espais ficticis que són més 

còmodes i fàcils d'entendre per als usuaris enllaçats a la localització real dels fitxers que 

contenen, que, per fer el sistema més segur, està encriptada i és molt enrevessada. 

5.6 Permisos

A l'entorn de Moodle tots els usuaris tenen un o més rols assignats. Un rol és un paper 

que té un usuari en un àmbit i que li atorga un conjunt específic de permisos i privilegis.  

Els rols d'un usuari estan establerts de forma jeràrquica. Aquesta jerarquia consta de dos 

nivells, en primer lloc, el nivell global que afecta a tot el sistema i, en segon lloc, el nivell  

de curs que assigna rols que només són vàlids dins d'un curs.

Al  sistema ja  venen  predefinits  un  conjunt  de  rols  estàndard  que  són:  administrador, 

professor,  estudiant  i  convidat.  Però,  també es poden definir  rols personalitzats tant a 

nivell de sistema com a nivell de curs, cadascun amb els seus permisos. 

Pel que fa als permisos, a cada rol se li assignen permisos de forma individual, per tant un  

rol en el fons no és res més que un conjunt de permisos agrupats sota un nom per poder  

fer una definició més còmoda i  ràpida de les capacitats de l'usuari  al  sistema perquè 

assignar els permisos d'un en un a cada usuari seria una tasca molt tediosa.

De la mateixa manera que amb els rols, els mòduls poden crear permisos personalitzats  

específics per al mòdul que poden assignar-se als rols per definir nivells d'accés al mòdul i  

restringir-ne l'us. 

Per poder establir si un rol té un permís i si aquest permís es pot heretar a altres rols del  

usuari, Moodle ha definit una sèrie de regles: 

• No definit: Es un comportament pel qual un permís no està especificat i per defecte 

es denega,  a menys que l'usuari  tingui  un altre rol  que sí  que permeti  l'ús del 

permís  en  qüestió.  Aquest  comportament  s'assigna  fent  servir  la  constant 

CAP_INHERIT.  Com es pot  veure la constant  fa referència a un comportament 
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d'herència ja que és el comportament resultant. Un usuari només tindrà activat un 

permís que rebi d'un altre rol que posseeixi, és a dir, que heretarà aquest permís.

• Permetre: Aquest comportament permet l'ús d'un permís específic. Un altre rol del 

usuari  que  prohibeixi  el  permís  no  l'anul·larà  a  menys  que  tingui  definit  el  

comportament  de  l'últim  tipus  que  veurem.  Aquest  tipus   de  comportament 

s'assigna amb la constant CAP_ALLOW.

• Prevenir:  Aquest  comportament  denega  l'ús  d'un  permís  específic.  Si  més  no, 

encara que es denegui, pot ser sobre-escrit per un altre rol que si que el permeti.  

Per exemple si un estudiant no té cert permís però també té el rol de professor i si  

que posseeixi el permís amb aquest rol, aleshores mentre fa de professor sí que 

disposa  del  permís.  Aquest  tipus  de  comportament  s'assigna  amb  la  constant 

CAP_PREVENT.

• Prohibir:  Aquest  comportament  és  molt  restrictiu  i  es  fa  servir  en  comptades 

ocasions. El que fa és denegar un permís, igual que l'anterior, amb la diferència de 

que en aquest cas es denegarà el permís a tots els rols que tingui l'usuari i no es  

podrà  sobre-escriure  mai.  Així,  per  exemple,  si  es  vol  retirar  completament  un 

permís a un usuari és tan simple com crear un rol on el comportament del permís 

sigui prohibir i assignar-lo a l'usuari i aquest perdrà el permís per tots els seus rols. 

Aquest comportament s'assigna amb la constant CAP_PROHIBIT.

Els  permisos  poden  comprovar-se  per  poder  definir  el  comportament  de  l'aplicació 

depenent dels permisos de que disposi l'usuari. Per fer aquesta tasca, la API11 de Moodle 

ofereix un mètode anomenat  has_capability que, donat un permís i un usuari, indica si 

l'usuari disposa del permís en qüestió o no.

• has_capability(permís, context):

◦ Permís: el permís que volem verificar.

◦ Context: context en el que ens trobem (curs, modul, etc...).

◦ Retorna: cert si l'usuari disposa del permís i fals altrament.
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Per exemple, si hi ha una secció a un mòdul que només poden veure els usuaris amb un 

permís concret, es fa servir aquest mètode amb el permís i,  depenent del resultat, es 

redirigeix a l'usuari al lloc adient. 

5.7 Formularis

Els formularis a Moodle es fan servir per que l'usuari pugui introduir dades al sistema, ja 

sigui per crear o modificar instàncies dels mòduls o afer-hi continguts.

Tot  mòdul  ha  de  tenir  un  formulari  per  a  la  creació  i  edició  d'instàncies  i,  de  forma 

opcional,  es  poden  afegir  tants  formularis  com es  desitgi  per  qualsevol  propòsit.  Per 

exemple, el mòdul wiki té un formulari per crear i editar pàgines dins d'una wiki que els  

usuaris fan servir per afegir nou contingut.

Per a la creació de formularis, la API11 de Moodle té una classe abstracta anomenada 

moodleform que la resta de formularis als mòduls han d'extendre per crear formularis 

personalitzats.  A més,  disposa d'un  conjunt  de  mètodes  per  crear,  validar  i  gestionar 

elements dins dels formularis. Existeixen molts mètodes, però aquí se'n detallen els més 

rellevants:

• addElement(tipus, nom, etiqueta, paràmetres): Afegeix un nou element al formulari.

◦ Tipus:  El  tipus d'element que es vol  afegir  al  formulari  en text,  per exemple 

textarea, selector, botó, etc...

◦ Nom: Nom que se li vulgui donar al element per identificar-lo.

◦ Etiqueta: Etiqueta de text que apareixerà al formulari com a títol del element.

◦ Paràmetres: Un conjunt de paràmetres opcionals que es poden donar per a la 

definició del element. Aquests paràmetres dependran del tipus d'element que 

s'estigui creant.

• addRule(element, missatge, tipus, format, validació, reset): Defineix una regla que 

les dades introduïdes a un element han de complir per ser vàlides i poder-se enviar 

el formulari.
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◦ Element:  Element  del  formulari  al  que  s'aplicarà  la  regla.  Es  fa  servir 

l'identificador donat al mètode anterior.

◦ Missatge:  Missatge  a  mostrar  quan  s'incompleixi  la  regla.  És  un  paràmetre 

opcional ja que la majoria de regles ja tenen un missatge per defecte.

◦ Tipus: El tipus de regla. Alguns exemples són: required, que indica que el camp 

és  obligatori  o  maxlenght,  que  limita  la  longitud  màxima  de  les  dades 

introduïdes  (en  aquest  cas  cal  especificar  aquesta  longitud  al  paràmetre 

següent).

◦ Format: Informació extra en algunes regles (opcional).

◦ Validació: Determina si la validació es farà al client o al servidor.

◦ Reset: Indica si cal reiniciar el formulari en incomplir-se la regla (opcional).

5.8 Sistema d'actualització

Moodle  disposa  d'un  sistema  d'actualització  per  aplicar  canvis  programats  de  forma 

automàtica a una instal·lació quan hi ha modificacions al codi.

Una actualització a Moodle té lloc únicament quan es fan canvis a les bases de dades ja  

que la aplicació està escrita en PHP5 i per tant, al ser aquest un llenguatge interpretat, no 

cal que es compili el codi. Aleshores, per actualitzar l'aplicació n'hi ha prou amb substituir  

els fitxers de codi antics pels nous. Però, el cas de les bases de dades és diferent, per 

actualitzar  les  bases de dades cal  realitzar  alteracions  amb sentències  SQL9 que  en 

modifiquin l'estructura.

Cada mòdul té en tot moment un nombre de versió associat que està escrit a un fitxer  

anomenat version.php i també a la base de dades del mòdul. Aquest nombre codifica una 

data en el format aaaammddxx i els dos últims nombres estan per poder fer sub-versions 

durant el desenvolupament.

Quan  aquest  nombre  canvia  al  fitxer,  el  sistema  ho  detecta  i  arrenca  el  procés 

d'actualització. Aquest procés revisa tots els mòduls del sistema i per tots aquells en els  

que hagi canviat el nombre de versió, executa el codi que conté el fitxer upgrade.php del 
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mòdul. Aquest fitxer conté blocs de codi condicionals que s'executen en funció del nombre 

de versió actual del mòdul, concretament, només s'executaran aquells blocs que tenen 

una versió superior a la del mòdul. Dins de cada bloc hi ha un seguit d'operacions que  

alteren les bases de dades, normalment només les del mòdul en qüestió.

D'aquesta  manera,  una  instal·lació  de  Moodle  només  executarà  aquelles  operacions 

posteriors a la seva versió actual i un mateix fitxer d'actualització es vàlid per a qualsevol  

instal·lació.  Però,  cal  tenir  cura de que els  blocs d'actualització  estiguin ben ordenats 

cronològicament perquè la execució d'un bloc té com a condició que l'estat de la base de 

dades sigui el resultant d'haver assolit la versió del bloc anterior, per això sempre que 

s'afegeix codi s'ha d'afegir al final.

També s'ha de tenir cura de no posar un nombre de versió erroni, per exemple més baix, 

perquè podria ocasionar un bucle infinit d'actualitzacions o comprometre la consistència 

de les bases de dades.

Cada cop que finalitza un bloc d'actualització,  es desa el  nombre de versió  assolit  al  

completar el bloc perquè cada bloc està considerat com una operació atòmica i si per 

algun motiu es detingués l'actualització o el bloc següent provoqués un error, la versió del  

mòdul seria consistent amb els blocs executats i no hi hauria des-sincronia entre l'estat  

del mòdul i la seva versió. 

Per aclarir es mostra un exemple d'estructura de codi d'actualització en pseudocodi:

    

    si versio_actual < 2010040100  //(aaaammddxx)

         Operacio_1();

   ....

   actualitzar_versio(2010040100); 

    si versio_actual < 2010060301

         Operacio_2();

   ....

   actualitzar_versio(2010060301); 

    ....

Al alterar bases de dades durant el desenvolupament cal per tant modificar tres coses: el  
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model lògic de la base de dades en XML10, afegir el bloc condicional de codi que efectuï 

els canvis reals a upgrade.php i incrementar el nombre de versió al fitxer version.php per 

tal de que s'activi el procés.

Moodle ofereix una eina dins de l'aplicació anomenada XMLDB editor que es troba sota el 

menú de desenvolupament de l'aplicació on només els administradors del sistema tenen 

accés. Aquesta eina permet simular canvis a la base de dades de forma interactiva i, un  

cop feta la simulació, actualitza el model lògic en XML10 i genera el codi PHP5 que cal 

incloure al fitxer upgrade.php per tal de que es pugui fer el canvi a la base de dades real.  

Per tant, després d'haver simulat els canvis desitjats a l'eina interactiva, només cal copiar  

el codi PHP5 generat al final del fitxer upgrade.php i canviar el nombre de versió amb la 

data del canvi per activar el procés d'actualització.

5.9 Utilització de bases de dades

La API11 de Moodle ofereix diversos mètodes per poder operar amb les bases de dades al  

codi, tant per obtenir dades com per inserir-les, actualitzar-les i eliminar-les.

Per poder utilitzar la base de dades, només cal utilitzar la variable global del sistema $DB 

que conté un objecte que representa la base de dades a l'aplicació.

A continuació es descriuen els mètodes emprats durant  el  desenvolupament de tot  el 

projecte:

• get_record(taula, condicions, camps, rigor):

◦ Taula: Nom de la taula de la que es vol obtenir dades.

◦ Condicions: Un paràmetre opcional amb un mapa12 de parells clau/valor on la 

clau ha de coincidir amb el nom d'algun dels camps de la taula i el valor és el 

valor desitjat per al camp. De no indicar-se condicions s'obté el primer registre 

de la taula.

◦ Camps: Paràmetre opcional amb una llista dels camps que es volen obtenir. Si 

no indicar-se camps es retornen tots els camps de la taula.

◦ Rigor: Paràmetre opcional per indicar el rigor de la consulta mitjançant diverses 
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constants predefinides. Les constants disponibles són les següents:

▪ IGNORE_MISSING:  No  donarà  error  si  no  es  troba  cap  registre  que 

compleixi les condicions. De no haver cap coincidència retorna fals.

▪ IGNORE_MULTIPLE:  En cas d'haver-hi  més d'una coincidència retornarà 

només el primer resultat.

▪ MUST_EXIST: Només retornarà un valor si el registre existeix i és l'única 

coincidència trobada, donarà error en qualsevol altre cas.

◦ Retorna: El registre o registres que compleixin les condicions especificades o 

fals si no hi ha cap coincidència i s'ha indicat IGNORE_MISSING.

• insert_record(taula, registre, id):

◦ Taula: Nom de la taula on es vol inserir dades dades.

◦ Registre: Objecte que conté un registre de la taula amb tots els seus camps 

amb un valor assignat, excepte aquells camps que no en necessiten com per 

exemple un nombre auto-incremental.

◦ Id: Paràmetre opcional booleà per indicar si cal retornar el camp “id” de la taula  

després d'inserir. El seu valor per defecte és cert.

◦ Retorna: Si id és cert fa que es retorni el camp amb nom “id” de la taula després  

d'inserir les dades i de ser fals, retorna cert si la inserció ha tingut èxit i fals  

altrament.

• update_record(taula, registre):

◦ Taula: Nom de la taula per a la qual es vol modificar un registre existent.

◦ Registre: Objecte que conté un registre de la taula amb tots els seus camps 

amb un valor assignat i aquells corresponents a la clau primària han de tenir el  

valor  d'un  registre  existent.  La  resta  de  camps  amb  valor  diferent  seran 

modificats.

◦ Retorna: Cert si s'ha modificat al menys un registre de la taula amb èxit, fals 

altrament.

• delete_record(taula, condicions):

◦ Taula: Nom de la taula per a la qual es volen esborrar registres.

◦ Condicions: Un paràmetre opcional amb un mapa12 de parells clau/valor on la 

clau ha de coincidir amb el nom d'algun dels camps de la taula i el valor és el 

36



Desenvolupament d'extensions per al Wiki de Moodle 2.0

valor  desitjat  per  al  camp.  S'esborren  tots  els  registres  que  compleixin  les 

condicions especificades. De no indicar-se condicions es trunca la taula, és a 

dir, s'esborren tots els registres.

◦ Retorna: Cert si s'ha esborrat al menys un registre, fals altrament.

5.10 Estructura d'un mòdul

Per  acabar  es  detalla  l'estructura  que  ha  de  tenir  un  mòdul  vàlid  per  a  Moodle. 

S'enumeren i descriuen tots els fitxers que el mòdul ha de tenir obligatòriament per ser 

integrat a la aplicació i funcionar correctament, d'aquesta manera s'obté una visió global  

d'un mòdul.

• index.php: Aquest fitxer ha de contenir el codi necessari per tal de que el sistema 

pugui llistar totes les instàncies del mòdul presents al sistema.

• lib.php: La llibreria bàsica del mòdul, conté un conjunt de mètodes que permeten 

crear, gestionar i eliminar instàncies del mòdul. Normalment, aquests mètodes els 

crida el sistema i no es fan servir a dins del codi del propi mòdul.

• locallib.php:  La  llibreria  interna  del  mòdul,  conté  un  conjunt  de  mètodes  que 

implementen la lògica interna del mòdul i el seu funcionament. Aquesta llibreria es 

fa servir des del codi del propi mòdul, és on els desenvolupadors creen tots els 

mètodes que calguin per implementar el mòdul (tot i que si creix molt en volum, es 

habitual dividir aquest fitxer en llibreries agrupant els mètodes per categoria).

• mod_form.php: Aquest fitxer conté la definició i gestió del formulari necessari per 

poder crear una instància del mòdul. El sistema l'executarà quan es vulgui crear 

una nova instància del  mòdul.  Aquest  formulari  també es fa servir  per editar la 

instància després d'haver-se creat.

• view.php: Aquest fitxer conté el codi necessari per poder visualitzar una instància 

del mòdul un cop ha estat creada. Quan es vol veure un mòdul, el sistema executa 

aquest fitxer i mostra el resultat.

• version.php: Aquest fitxer únicament conté dos valors numèrics. El primer codifica 

la versió actual del mòdul i el segon la versió mínima que cal tenir per poder fer la  
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actualització a la versió actual.

• /db: Aquest directori conté tot allò necessari per definir la part de la base de dades 

del sistema que pertany al mòdul, així com el procés d'actualització d'aquesta.

◦ access.php: Aquest fitxer conté definicions de diferents nivells d'accés al mòdul 

assignats als diferent rols del sistema. Així es pot controlar on pot accedir cada 

tipus d'usuari.

◦ install.xml: Aquest fitxer XML10 conté la definició de la part de la base de dades 

que pertany al mòdul fent servir un etiquetatge i nomenclatura específics per 

Moodle. Es defineixen totes les taules, claus i índexs per després poder fer la 

creació real de les bases de dades en instal·lar o actualitzar.

◦ upgrade.php: Aquest fitxer conté el codi per actualitzar les bases de dades del 

mòdul.

• /lang: És un directori que per cada llengua a la que es vulgui traduir el mòdul conté 

un subdirectori amb el codi de dos caràcters de la llengua i dins d'aquest directori 

un fitxer amb el nom del mòdul que conté un seguit d'expressions traduïdes a la 

llengua en qüestió
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6 Seguiment del projecte

6.1 Tasca 0: Introducció a Moodle

La primera tasca de totes va consistir en aprendre el funcionament bàsic de Moodle i en 

familiaritzar-se amb la API11 i les normes de nomenclatura i codificació.

En primer lloc calia llegir tota la documentació referent a aquest tema, que. es pot trobar a 

la web de Moodle. Els punts estudiats van ser els següents:

• Overview Moodle development process (Resum del procés de desenvolupament de 

Moodle)

• Guidelines (Directrius)

• Core Components (Components bàsics)

• Core libraries (Llibreries bàsiques)

Un cop estudiats els punts necessaris per començar a desenvolupar per Moodle es van 

començar a posar en pràctica mitjançant la creació d'un petit mòdul de proves on es van  

fer  servir  totes  les  funcionalitats  possibles  que  ofereix  Moodle  així  com  la  creació, 

modificació  i  consulta  de bases de dades i  la  utilització  dels  processos d'instal·lació  i 

actualització automàtics de mòduls.

Tot i haver fet un estudi inicial, Moodle és un software amb moltes APIs11 diferents que són 

molt extenses i per tant aquest estudi inicial cobreix una part molt petita de la programació 

amb  Moodle.  La  resta  s'ha  d'anar  descobrint  i  estudiant  a  mesura  que  sorgeix  la 

necessitat de fer-ho servir.

Cal remarcar però, que, deixant de banda la documentació d'iniciació, la documentació 

per a desenvolupadors de Moodle és molt escassa i, en la majoria dels casos, inexistent 

perquè Moodle 2.0 és molt nou i encara no s'ha creat massa documentació al respecte.  

És per això que moltes tasques han suposat una càrrega d'investigació i d'aprenentatge a 

base d'estudiar codi d'altres mòduls i prova i error molt important.

Aleshores, hi ha tasques que tot i ser semblants han tingut un temps de desenvolupament 

molt diferent, ja que un cop s'ha aprés a fer servir una API11 amb una tasca, quan s'ha de 

tornar a implementar alguna funcionalitat semblant amb aquesta API11 el procés és molt 

més ràpid.
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6.2 Tasca 1: Reparació d'errors

6.2.1 Introducció

S'ha decidit agrupar totes les incidències de reparació d'errors dins del mateix apartat a la 

memòria per tenir un ordre i facilitar la lectura. Però en cap cas vol dir que tots junts 

conformin una incidència única ni que s'hagin reparat en l'ordre donat ni en un interval de 

temps seguit.

A continuació s'introduirà el context cadascun dels errors i el procés seguit per trobar una 

solució, implementar-la i provar-la.

6.2.2 Multi llengua de la taula de continguts

6.2.2.1 Descripció de la incidència

• Descripció original al tracker:

When structuring a Moodle 2 wiki page using H1, H2, etc. a Table of Contents section automatically appears on 

top of the page itself.

Unfortunately the title of this section always shows "Table of content", regardless the language used.

La taula de continguts d'una wiki és un índex generat automàticament per la pàgina de la 

wiki amb les diferents seccions que hi ha. Per definir seccions a una pàgina, només cal 

posar títols a dins del contingut. Aleshores, el parser16 de la wiki analitzarà el contingut i, 

per cada títol, afegirà una entrada a la taula de continguts.

Els títols s'han d'introduir en el format adient depenent del tipus d'editor que s'estigui fent  

servir. No cal, però, tenir coneixements especials per poder crear aquests elements dins 

d'una wiki, l'editor de la wiki ja incorpora botons per poder crear o inserir tota mena de 

contingut de forma interactiva.

Per error, el  títol  d'aquest índex sempre es mostrava en anglès encara que la llengua 

escollida per al Moodle fos una altra.
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6.2.2.2 Anàlisi

Per tal de verificar aquest error s'ha dissenyat un joc de proves que reprodueixi l'error. 

• Escenari: Una wiki qualsevol.

• Execució: Es crea una pàgina a la wiki i s'hi afegeixen títols per tal de que es generi  

automàticament una taula de continguts. Després es visualitza la pàgina per veure 

la taula de continguts. Finalment, es canvia la llengua del Moodle i es torna a la 

visualització de la pàgina.

• Resultat esperat: El funcionament correcte de la taula de continguts és que el seu 

títol canviï d'idioma quan es canvia la llengua del sistema. Però, tal com descriu la 

incidència, el que s'espera és que el títol estigui sempre en anglès. 

Després de fer la prova es corrobora que el comportament és el descrit a la incidència i 

per tant erroni.

6.2.2.3 Causes de l'error

Per trobar l'error es va seguir tot el procés de creació de la taula de continguts al codi. Es 

va trobar que en el punt on s'insereix el títol a la taula no es feia servir la funció adient per 

obtenir textos en diversos idiomes. En canvi, el text “table of contents” està escrit al codi 

directament i per tant sempre és aquest text el que es mostra per pantalla.

6.2.2.4 Solució

La forma de resoldre aquesta incidència és substituir el text escrit al codi per una crida a 

la funció que retorna expressions depenent de l'idioma i afegir al mapa12 d'expressions 

una  nova  entrada  que  contingui  el  text  que  es  vulgui  mostrar  al  títol  de  la  taula  de 

continguts  per  a  cada  idioma.  El  sistema  multi-llengua  es  descriu  a  la  secció  5,  

subsistemes de Moodle.

6.2.2.5 Procediment

Per resoldre aquesta incidència cal canviar el text escrit directament per la següent crida a 

la funció get_string:
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get_string('toc-title', 'wiki');

També s'ha d'afegir una nova entrada al mapa12 d'idioma de la wiki:

$string['toc-title'] = 'Table of Contents'; 

6.2.2.6 Proves

Un cop aplicada la solució, calia verificar que el comportament era l'esperat. Es va tornar 

a executar el joc de proves inicial i es va comprovar que, canviant l'idioma, el títol de la 

taula de continguts es substitueix en cada cas per la expressió adient.

6.2.2.7 Conclusió

Tal  com indiquen les  proves  realitzades  després  de  fer  les  modificacions per  reparar 

l'error, el títol de la taula de continguts canvia d'idioma de forma correcta. Així doncs, es  

pot afirmar que l'error ja no hi és i per tant la incidència ha estat resolta. 

6.2.2.8 Resposta a la incidència

The title  of  table  of  contents  in  the  wiki  module  was  not  translated  properly  to  other 

languages when this setting was changed in the system preferences. A fix to this issue has 

been applied and now the title in the table of contents should appear properly translated 

when changing language.

Please note that although this has been fixed, the title may still appear in english if the  

translation to a certain language is not available yet as english is the default language the 

system turns to if an expression is missing.

6.2.3 Visibilitat del bloc d'activitat recent

6.2.3.1 Descripció de la incidència

• Descripció original al tracker:

Edits to hidden wikis are shown to students in the recent activity block.

La wiki de Moodle disposa d'un bloc d'activitat recent on es mostren les ultimes entrades 
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afegides o editades a la wiki des de l'últim ingrés de l'usuari.

Aquesta  incidència  informa  sobre  el  fet  de  que  al  bloc  d'activitat  recent  apareixien 

entrades  d'edicions  de pàgines pertanyents  a  wikis  ocultes.  Aquestes  pàgines,  al  ser 

ocultes, no haurien de ser visibles per cap usuari que no en sigui propietari o se li hagi 

atorgat permís per veure-les. Però, les entrades apareixien per a tots els usuaris inscrits al 

curs.

6.2.3.2 Anàlisi

Per tal de verificar aquest error s'ha dissenyat un joc de proves que reprodueixi l'error:

• Entorn: Un curs amb diverses wikis i usuaris inscrits. Al menys una wiki oculta i una 

visible i almenys un usuari amb permís per veure la wiki oculta i un sense. També 

cal que el curs inclogui el bloc d'activitat recent.

• Execució: A totes les wikis es crea nou contingut i s'edita per tal de que aparegui al  

bloc d'activitat recent. A continuació, s'accedeix al sistema primer amb un usuari 

amb  permís  per  veure  les  entrades  ocultes  i  revisa  el  bloc  d'activitat  recent  i  

després amb un usuari sense aquest permís i es segueix el mateix procediment.

• Resultat esperat: El resultat esperat per a aquest joc de proves, tenint en compte 

l'informe d'incidència, és que tots dos usuaris vegin les mateixes entrades al bloc 

d'activitat  recent.  Si  més no,  el  comportament correcte seria  que l'usuari  sense 

permisos veies totes les entrades excepte aquelles que pertanyin a wikis ocultes.

Al  realitzar  la  prova,  es  podien veure  les  entrades ocultes  entrant  al  sistema com el 

creador de la wiki oculta però amb un altre usuari que no es podien veure i per tant el  

resultat no era l'esperat, sinó el correcte. Llavors, no es podia reproduir l'error.

Tot i així, es va procedir a fer un anàlisi de codi encara que no s'hagués pogut reproduir  

l'error. En concloure, no es va trobar cap signe de mal funcionament tampoc. Per tant, no 

es podia verificar que realment hi hagués un error.

6.2.3.3 Conclusió

Sense cap forma de continuar endavant amb l'anàlisi d'aquesta incidència, es va consultar 

amb el tutor aquest fet i es va concloure que aquest error formava part d'una versió més 
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antiga de Moodle i que al actualitzar la instal·lació hauria de desaparèixer. Per tant es 

podia tancar la incidència indicant que no calia cap resolució.

6.2.3.4 Resposta a la incidència

This is an old issue that affects previous versions of the wiki, updating to the last stable  

wiki should correct this behavior.

6.2.4 Error al visualitzar l'historial

6.2.4.1 Descripció de la incidència

• Descripció original al tracker:

I want to see the history of a wiki page to see who has contributed which content in order to grade the students 

wiki entries.

I use Moodle 2.0.1, Wiki in NWiki format and the history tab. For some pages the correct history list is displayed. 

For some pages I get the following error message (see attached file):

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/https/testMoodle201/mod/wiki/pagelib.php on line 1263

Created: Mittwoch, 16 Februar 2011, 04:06 by

Coding error detected, it must be fixed by a programmer: PHP catchable fatal error

The history functionality is critical in my opinion, without this feature I cannot grade student participation in the 

wiki activity.

(l'informador adjunta una captura de pantalla on es veu el missatge d'error, no s'ha inclòs perquè no aporta cap 

informació que no aparegui ja a la descripció)

L'historial d'una wiki és la secció on es mostren cronològicament totes les col·laboracions 

que s'han fet a la wiki, tant de creació, com d'edició i esborrat de pàgines. Es visualitzen 

en forma de versions on cada versió és la seva predecessora més els canvis realitzats en 

una mateixa edició, per un usuari. També es disposa d'eines per fer comparacions entre  

elles  i  per  tornar  a  una versió  anterior  si  es  desitja,  perdent,  però  totes  les  versions 

posteriors a la escollida.

A la incidència s'informa de que per algunes pàgines no es pot veure l'historial i es mostra 

un missatge d'error on s'indica que hi ha un error de codificació i que ha de ser revisat per 
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un programador.

6.2.4.2 Anàlisi

Segons indica el missatge d'error que apareix a la descripció, l'error es deu a que falla al  

tractar d'obtenir una propietat d'un objecte. Al revisar la línia de codi que indica l'error, s'ha 

vist que està tractant d'aconseguir el nom de l'usuari creador de la wiki per escriure la 

capçalera de creació de la pàgina i al no existir l'usuari provoca l'error.

Aleshores, per poder reproduir l'error s'ha creat un joc de proves descrit a continuació:

• Entorn: Una wiki qualsevol amb un usuari de prova inscrit que pugui editar la wiki.

• Execució: Primer, amb l'usuari de prova, es crea una nova pàgina dins de la wiki i  

s'edita  al  menys un cop per  tal  de que aparegui  l'historial  amb al  menys dues 

versions. Després, s'esborra del sistema l'usuari de prova i creador de la pàgina. 

Finalment es torna a l'historial de la pàgina creada per l'usuari esborrat. 

• Resultat esperat: En tornar a l'historial de la pàgina creada per l'usuari de prova, 

hauria  d'aparèixer  l'error  indicat  a  la  incidència.  Però el  comportament  correcte 

seria que es tingués en compte que un usuari pot ser eliminat del sistema i aquesta 

situació no provoqués error.

Després d'executar la prova, el resultat no va ser l'esperat, no va aparèixer l'error descrit a  

la incidència, sinó que es mostrava l'historial correctament i, en comptes d'aparèixer el 
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nom d'usuari a la capçalera, apareixia el seu correu electrònic (donat al inscriure's) que es 

conserva encara que l'usuari s'elimini del sistema.

6.2.4.3 Causes de l'error

Al no poder reproduir l'error no es podia trobar la causa d'aquest error. Aleshores, es va  

revisar el tracker per veure si hi havia alguna informació més que pogués ajudar. En fer-

ho,  es  va  trobar  que  als  comentaris,  un  desenvolupador  informava  de  que  l'error  en 

qüestió el provocava un error al mòdul d'autentificació d'usuaris i que un cop arreglat no 

hauria de provocar aquest comportament a la wiki.

6.2.4.4 Conclusió

Segons s'indica al tracker, aquesta incidència la provoca el mal funcionament d'un altre 

mòdul del sistema i per tant la solució està en arreglar l'error que pugui tenir el mòdul  

d'autentificació. Aleshores, la incidència per al mòdul wiki no pot ser tractada i passa a ser 

responsabilitat del manteniment de l'altre mòdul.

6.2.4.5 Resposta a la incidència

This  issue  is  a  side  effect  of  a  bug  in  the mnet  authentication  plugin  (see 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=171512 for detailed information) and it should get 

back to normal behavior once the issue that causes this behavior is solved. 

6.2.5 Assignació de permisos a l'actualització de la wiki

6.2.5.1 Descripció de la incidència

• Descripció original al tracker:

The prohibit capability if for exceptional cases, I suppose you want to only prevent student access to teacher 

wikis - if somebody has both teacher and student they are allowed to edit them, right?

Aquesta incidència és una petició dels responsables de Moodle on es demana canviar 

una assignació de permisos perquè no és l'adient. Amb el canvi de disseny a Moodle 2.0 

també va canviar el sistema permisos i per tant al procés d'actualització es canviaven els 
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permisos dels rols definits per a la wiki. El sistema de permisos es descriu a la secció 5,  

subsistemes de Moodle.

L'assignació de permisos errònia es troba en que el procés d'actualització cap a Moodle 

2.0,  per  cada  estudiant,  assigna  el  comportament  de  prohibició  per  a  cada  wiki  de 

professor que hi ha. Això té un efecte secundari no desitjat i és que si per exemple un 

professor té també el rol d'estudiant no podrà accedir a les wikis de professor encara que 

sí que hauria de tenir accés.

6.2.5.2 Solució

La solució per a aquesta incidència és trobar el codi on s'assigna el permís de prohibició  

a  tots  els  estudiants  al  procés  d'actualització  i  substituir  aquesta  assignació  per  la 

corresponent amb el comportament de prevenció.

6.2.5.3 Procediment

La  modificació  de  permisos  de  forma  programàtica  es  fa  mitjançant  el  mètode 

role_change_permission, que permet per un rol concret, definir el comportament per a un 

permís específic:

• role_change_permission(roleid, context, permis, comportament):

◦ Roleid: Identificador del rol al que es vol aplicar la assignació.

◦ Context: Context on es troba el rol.

◦ Permís: Nom del permís que es vol assignar.

◦ Comportament: Constant del comportament que ha de tenir el permís.

 

Així doncs, s'han de substituir les següents crides a aquest mètode:

role_change_permission($studentrole->id, $context, 'mod/wiki:editpage', 

CAP_PROHIBIT);

role_change_permission($studentrole->id, $context, 'mod/wiki:createpage', 
CAP_PROHIBIT); 

Només cal canviar la constant CAP_PROHIBIT per CAP_PREVENT.

47



Desenvolupament d'extensions per al Wiki de Moodle 2.0

6.2.5.4 Conclusió

Al  substituir  aquestes  assignacions,  els  permisos  de  creació  i  edició  de  wikis  de 

professors reben el comportament que es demana i per tant la incidència queda resolta.

6.2.5.5 Resposta a la incidència

The prohibit capability in the wiki 2.0 upgrade process given to all student roles in teacher 

wikis has been changed to prevent as requested.

6.2.6 Revisió de seguretat a l'àrea de comentaris

6.2.6.1 Descripció de la incidència

A l'àrea de comentaris de la wiki hi havia un problema de seguretat pel qual un usuari  

podia  eliminar  comentaris  dels  quals  no  n'era  l'autor,  tampoc  hi  havia  un  diàleg  de 

confirmació al tractar d'esborrar un comentari. A més, en afegir o editar un comentari no 

es verificava el text introduït i això pot ocasionar problemes depenent del contingut inserit.  

Concretament, no s'escapen els caràcters especials, per exemple, el caràcter “ (cometa 

doble)  és  un  caràcter  especial  que  té  la  funció  d'indicar  l'inici  i  fi  d'una  cadena  de 

caràcters. De no ser escapat i aparèixer amb el seu valor normal (cometa doble i res més)  

podria fer acabar el text del comentari abans d'hora. Això podria permetre la injecció de 

codi ja que tot el text que aparegui després de la cometa doble serà tractat per l'interpret 

de PHP5 com a codi de l'aplicació. 

6.2.6.2 Anàlisi

Per reproduir l'error es va crear el següent joc de proves:

• Entorn: Una wiki qualsevol amb al menys dos usuaris inscrits.

• Execució: En primer lloc s'accedeix a la wiki amb un usuari i es crea un comentari.  

Després, es canvia d'usuari i es tracta d'esborrar el comentari que ha creat l'altre  

usuari.

• Resultat esperat: Segons la incidència, el que ha de succeir és que l'usuari amb el 

que s'accedeix al sistema sigui capaç d'esborrar el comentari del seu company i, a  
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més, que no hi  hagi  cap diàleg de confirmació al  fer-ho.  També s'ha de poder 

introduir  un  contingut  amb  caràcters  especials  fent  que  la  pàgina  no  es  vegi  

correctament.

El comportament correcte seria que, en primer lloc, un usuari no pugui esborrar els 

comentaris de cap altre usuari a menys que aquest sigui administrador de la wiki i,  

en  segon  lloc,  que  aparegui  un  diàleg  de  confirmació  en  tractar  d'esborrar  un 

comentari. Finalment, els caràcters especials inserits han de ser escapats per que 

apareguin amb el seu valor normal.

El resultat d'executar la prova és el que s'esperava, es va poder esborrar un comentari 

amb un usuari diferent i en introduir caràcters especials no es visualitzava correctament el  

contingut. Per tant s'ha comprovat que existeix un error a l'àrea de comentaris de la wiki.

6.2.6.3 Causes de l'error

Per trobar les causes de l'error es va fer una anàlisi de codi i va revelar que no es verifica 

l'identitat de l'usuari ni els permisos de que disposa al esborrar un comentari, que no hi ha  

implementat  un  diàleg  de  confirmació  i  que  el  contingut  introduït  al  comentari  no 

s'escapen els caràcters especials.

6.2.6.4 Solució

La solució per a aquesta incidència consta de tres parts:

• Verificar si un usuari té permís per esborrar un comentari, és a dir o bé n'és l'autor 

o bé te privilegis d'administració.

• Afegir un diàleg de confirmació a l'hora d'esborrar un comentari.

• Verificar el contingut a l'hora d'inserir un comentari impedint que es pugui injectar 

codi o caràcters especials que puguin alterar la visualització del comentari.

6.2.6.5 Procediment

El  primer  punt  indicat  a  la  solució  és  la  verificació  de  permisos a l'hora  de crear  un 

comentari. Per poder verificar un permís cal fer servir el mètode has_capability(), descrit a 

la secció 5, subsistemes de Moodle.
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Aleshores, per verificar si l'usuari ha de poder esborrar el comentari cal fer servir aquest 

mètode amb el permís  “mod/wiki:managecomment”  i comprovar si l'usuari és l'autor del 

comentari.  Si  una de les dues condicions es compleix,  llavors l'usuari  pot  esborrar  el 

comentari.

$administrar = has_capability('mod/wiki:managecomment', $context);

            $autor = ($comment->userid == $USER->id);
            if ($autor || $administrar) esborra el comentari;

El segon punt és afegir el  diàleg de confirmació d'esborrat que aparegui quan l'usuari  

premi el botó d'esborrar a un comentari. Per crear aquest diàleg s'ha implementat una 

pàgina que conté tres elements: una capçalera que pregunta a l'usuari si està segur de 

que vol esborrar el  comentari  i  dos petits formularis.  El primer formulari  conté el  botó 

d'acceptar  i  de  ser  premut  executa  l'esborrat.  El  segon  formulari  conté  el  botó  de 

cancel·lació i torna a la pàgina de visualització de comentaris de ser premut.

Finalment, l'últim punt és fer l'escapat dels caràcters especials a l'hora d'inserir o editar un 

comentari.  Per  fer  aquesta  funció,  el  llenguatge  PHP5 ofereix  un  mètode  anomenat 

stripslashes(),  que donat un text elimina les contrabarres, que es fan servir per inserir 

caràcters especials:

• stripslashes(text):

◦ Text: El text que volem netejar.

◦ Retorna: El mateix text però sense les contrabarres als caràcters especials.

D'aquesta manera per  exemple el  caràcter  \”  (que delimita  una cadena de caràcters) 

passaria a ser només “ (que és un caràcter normal més de la cadena).
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6.2.6.6 Proves

Un cop implementats els tres punts de la solució s'ha executat el mateix joc de proves 

descrita a l'anàlisi.

El resultat  de les proves ha estat correcte: no s'ha pogut esborrar comentaris d'altres 

usuaris, ha aparegut el diàleg de confirmació al esborrar i no hem pogut inserir caràcters 

especials al text.

6.2.6.7 Conclusió

Un cop s'han executat les proves i s'ha verificat que els resultats són els correctes per a la 

solució proposada, podem concloure que la incidència ha estat resolta satisfactòriament. 

6.2.6.8 Resposta a la incidència

The comment area in the wiki module had some security issues which allowed an user to  

delete  comments  from other  users,  there  was  no  confirm  dialog  for  deletion  and  the 

special characters in the comment content were not escaped.

All this issues have been corrected and now users may not erase others' comments, there 

should  appear  a  confirm  dialog  when  attempting  to  delete  any comment  and  special  

characters are escaped before inserting a comment.

6.2.7 Títols buits

6.2.7.1 Descripció de la incidència

• Descripció original al tracker:

When  using  the  wiki  activity  it  is  possible  to  create  a  wiki  page  without  a  name.

This  page  is  listed  as  special  page  in  the  index  but  not  clickable  (empty  link).

You can view it by using the direct url.

Al crear pàgines noves per a una wiki el sistema mostra un formulari amb un conjunt de 

camps a omplir amb les dades per crear la nova pàgina. Aquesta incidència tracta sobre 

un error detectat al formulari  de creació de pàgines que permet la creació de pàgines 

deixant el camp de text per al títol buit.
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Aquest error que a primera vista sembla no ser molt perjudicial en realitat genera molts 

problemes. Això és degut a que el títol d'una pàgina és el que es fa servir per enllaçar una  

pàgina des d'una altra i també és el que es fa servir per llistar les pàgines a qualsevol 

índex o cerca. 

Aleshores, el fet de tenir una pàgina amb títol buit té com a conseqüència una pàgina que 

és inaccessible de forma normal i per tant no es pot visualitzar, editar o esborrar. Per tant, 

aquest error pot conduir a tenir moltes pàgines a la base de dades que no es poden fer 

servir  i  que  la  única  manera  d'esborrar-les  és  accedir  a  la  base  de  dades  com  a 

administrador del sistema i esborrar-les manualment.

6.2.7.2 Anàlisi

Per tal de verificar aquesta incidència, s'ha dissenyat un joc de proves que reprodueixi  

l'error i que més tard servirà per verificar si ha estat reparat:

• Escenari: Una wiki qualsevol.

• Execució:  Dins  de la  wiki,  primer  es prem el  botó de crear  una pàgina nova i  

apareix el  formulari  de creació de pàgines. Introduïm les dades que sol·licita el 

formulari excepte el títol de la pàgina que el deixem buit. Un cop omplert enviem el 

formulari amb el botó de crear pàgina.

• Resultat esperat: El comportament correcte per a aquesta acció és que el sistema 

no permeti l'enviament del formulari si no disposa de la informació essencial per a 

la creació de la pàgina. Si més no, segons s'informa al tracker, s'espera que el 

sistema crei la pàgina tot i no tenir títol.

Al realitzar la prova, s'ha observat que efectivament el sistema permet la creació de la 

pàgina i que aquesta apareix a la base de dades. També s'ha verificat que un cop creada 

la  pàgina,  no  hi  ha  forma  d'accedir-hi  al  no  haver-hi  títol  i  que  aquesta  s'ha  hagut 

d'esborrar manualment.

6.2.7.3 Causes de l'error

Analitzant el codi del formulari de creació de pàgines noves de la wiki s'ha trobat que al  

camp de text per introduir el títol no es verifica el contingut i per tant qualsevol expressió 
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es prendrà com a vàlida. Per tant, és aquí on es troba la causa de l'error.

6.2.7.4 Solució

Basant-nos en els resultats obtinguts a les proves i l'anàlisi de codi realitzat, queda clar  

que la solució a aquest problema és tan senzilla com verificar sempre que l'usuari ha 

introduït text al camp del títol del formulari i no permetre la creació de la pàgina si el títol  

no ha estat inserit.

No es fa cap validació més enllà de si el títol és buit com per exemple mirar si el text  

introduït serveix com a títol d'una pàgina per tres motius:

1. Els altres formularis, tant de la wiki com altres mòduls, no ho fan.

2. No s'ha trobat cap mètode a la API11 de formularis que ho permeti.

3. No s'ha establert quins requisits ha de complir un títol per ser considerat correcte.

6.2.7.5 Procediment

Per trobar la solució, es va estudiar el codi d'altres formularis, tant de la wiki com d'altres  

mòduls,  ja  que  la  documentació  respecte  a  aquest  tema  és  pràcticament  inexistent. 

Estudiant el codi es va veure que la API11 de formularis de Moodle ofereix una serie de 

mètodes  per  manipular  i  validar  els  diferents  elements  d'un  formulari.  La  descripció 

detallada dels formularis es pot trobar a la secció 5, subsistemes de Moodle. 

Entre les diferents regles que es poden definir, es troba una regla de tipus required que 

estableix que el camp on s'apliqui és obligatori i per complir-la l'usuari ha d'introduir algun 

valor al camp. També afegeix una nota a l'element on s'aplica per indicar a l'usuari que el 

camp és obligatori. La descripció detallada dels formularis de Moodle es pot trobar a la  

secció 5, subsistemes de Moodle.

El codi afegit al formulari de creació de pàgines definint la regla que fa que el camp del  

títol sigui obligatori és el següent:

$mform->addRule('pagetitle', null, 'required', null, 'client');

Els dos valors nuls corresponen als paràmetres missatge i  format i  falta el  paràmetre 

reset.  No cal  passar un missatge perquè aquest tipus de regla ja té un missatge per 

defecte que és apropiat, tampoc cal donar dades de format perquè no les necessita per a 
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aquesta regla i no s'ha donat valor al paràmetre reset perquè no es desitja que el formulari  

es reiniciï al no complir-se la regla.

6.2.7.6 Proves

Després d'aplicar la solució s'ha tornat a realitzar el joc de proves definit a l'anàlisi però 

aquest cop el resultat esperat és el comportament correcte en comptes del explicat a la 

incidència.  Després  de  la  execució  s'ha  observat  que  el  sistema  actua  segones  el 

comportament correcte i no permet enviar el formulari si no s'introdueix res al títol i  el 

remarca en vermell.

Un cop s'ha introduït un títol s'ha verificat que la pàgina es crea sense cap problema i  

apareix a la wiki amb normalitat.

6.2.7.7 Conclusió

Interpretant els resultats de les proves queda assegurat que no hi ha cap possibilitat de 

que un usuari,  mitjançant  el  formulari  de creació de pàgines,  pugui  crear  una pàgina 

sense títol i per tant es pot concloure que la incidència ha estat resolta correctament.

6.2.7.8 Resposta a la incidència

The page creation form in the wiki module allowed users to create pages without a title, 

which should not be possible, because the text field containing the title was not checked 

before submitting.

This behavior has been corrected by adding the proper validation and now users may not  

create pages with an empty title.

6.2.8 Paraules sense traduir

6.2.8.1 Descripció de la incidència

• Descripció original al tracker:

There are two unlocalized strings in wiki 2:
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Table of contents

[edit]

Both of them are hardcoded in mod/wiki/parser/markups/wikimarkup.php

Another unlocalized string, "Page name":

mod/wiki/pagelib.php: $table->head = array('','Page name');

Aquesta incidència és igual que la incidència 6.2.2. Informa d'un conjunt d'expressions 

que estan escrites directament al codi i  han de ser substituïdes per les corresponents 

crides a  get_string().  Una de les expressions de les que s'informa però, ja havia estat 

arreglada a la incidència esmentada, és el títol de la taula de continguts.

6.2.8.2 Anàlisi

Per verificar aquestes expressions mal introduïdes s'ha procedit a analitzar els fitxers de 

codi que s'indiquen a la incidència. S'han trobat totes les expressions de les que s'informa 

al tracker.

6.2.8.3 Solució

La solució d'aquesta incidència és igual que a la primera incidència d'error, cal substituir 

totes les expressions escrites al codi per crides a get_string(). A més, per cada expressió, 

cal afegir una nova entrada al mapa12 d'idioma de la wiki.

6.2.8.4 Procediment

En primer lloc es busca la expressió ”[edit]” al fitxer wikimarkup.php  i es substitueix per:

get_string('toc-edit','wiki'); 

i s'afegeix la seva entrada corresponent al mapa12 d'idioma:

$string['toc-edit'] = '[edit]';

En segon lloc es fa el mateix amb la expressió “Page name” al fitxer pagelib.php:

get_string('pagename', 'wiki');

$string['pagename'] = 'Page name'; 
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6.2.8.5 Proves

Després de substituir les expressions s'ha executat el joc de proves descrit a la incidència 

6.2.2  per  cada  expressió  substituïda.  En  acabar  la  prova  s'ha  verificat  que  totes  les 

expressions canvien el seu contingut correctament.

6.2.8.6 Conclusió

Segons indiquen els resultats de les proves realitzades després d'implementar la solució 

al a incidència s'ha verificat que la solució ha estat aplicada correctament i per tant, el que 

demanava la incidència ha estat resolt.

6.2.8.6 Resposta a la incidència

The wiki module had some unlocalized strings that were hard coded and therefore not 

being translated when language changed. All the strings reported in the issue have been 

substituted with  the proper  calls  to  the  get_string  method and now should behave as 

expected.

6.2.9 Referències errònies

6.2.9.1 Descripció de la incidència

• Descripció original al tracker:

line 38 of /mod/wiki/mod_form.php reads:

require_once('moodleform_mod.php');

but should be:

require_once($CFG->dirroot.'/course/moodleform_mod.php');

Com es pot veure a la descripció, aquesta incidència és molt senzilla i no és un error gaire  

rellevant.  Informa de  que  al  fitxer  mod_form.php hi  ha  una  llibreria  que  no  està  ben 

referenciada.

 A Moodle es demana que totes les referències a llibreries es facin de la següent manera:

$CFG->dirroot.'camí.../llibreria';
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La variable global  $CFG conté tota la informació de la configuració de la instal·lació de 

Moodle on ens trobem i, concretament, el camp dirroot conté la ruta fins al directori arrel 

de Moodle de la instal·lació on ens trobem.

Les  referències  com  la  que  hi  ha  ara(sense  dirroot)  també  funcionen  però  cap  la 

possibilitat de que deixin de funcionar en algunes instal·lacions, mentre que en l'altre cas 

són segures sempre i, a més, és l'estàndard definit per Moodle per a l'ús de llibreries.

6.2.9.2 Solució

A la pròpia descripció de la incidència ja es dona la solució que cal aplicar per resoldre la 

incidència. N'hi ha prou amb substituir la referència per la que indica la descripció.

6.2.9.3 Proves

Un cop substituïda la referencia s'ha fet una petita prova per garantir que la referencia 

funciona:

• Entorn: Un curs qualsevol.

• Execució:  A dins  del  curs  entrem com a administrador  i  creem una wiki  nova. 

Aquesta acció farà aparèixer el formulari de creació de la wiki que correspon al 

fitxer mod_form.php.

• Resultat esperat: S'espera que el formulari de creació de wikis aparegui sense cap 

problema i que no aparegui cap error de referencia de llibreries.

Després  d'executar  la  prova  el  formulari  de  creació  de  wikis  ha  aparegut  tal  com 

s'esperava i per tant la referencia modificada segueix funcionant correctament.

6.2.9.4 Conclusió

La referencia a la llibreria que era errònia ha sigut substituïda per la referencia correcta tal  

com es demana i s'ha comprovat a les proves que el canvi no ha tingut cap efecte negatiu  

en el sistema i que segueix funcionant correctament. Aleshores es pot concloure que la 

incidència ha estat resolta.
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6.2.9.5 Resposta a la incidència

In the wiki module form there was a bad reference to a library, this reference has been 

corrected to fit into Moodle standards and it has been checked that the form still works 

correctly.

6.2.10 Enllaç al perfil

6.2.10.1 Descripció de la incidència

• Descripció original al tracker:

Clicking on a User's name in the Wiki history takes me to:

http://vle.c.fun.ac.jp/moodle/user/profile.php?id=2616

if behaving like other activity modules (e.g. quiz) it should take me to:

http://vle.c.fun.ac.jp/moodle/user/view.php?id=2616&course=315

i.e. the course part of the URL is missing.

When students click on the same user's name in the Wiki history they get taken to the same 'top course' URL 

and so this error "The details of this user are not available to you".

A l'historial de la wiki, podem trobar el nom de cada usuari que ha fet contribucions (veure  

imatge a  6.2.4).  Els  noms dels  usuaris,  són  enllaços que  de  ser  seguits  porten  a  la 

visualització del perfil de l'usuari.

Cada usuari, té el seu perfil general a nivell de tot el Moodle i després, per cada curs on 

està inscrit, té un perfil dins del àmbit del curs que és un subconjunt del perfil complet que 

només conté la informació rellevant per al curs en qüestió.

Segons informa la incidència, un usuari, en clicar aquest l'enllaç a l'historial, és conduit al  

perfil general i hauria de ser conduit al perfil específic del curs.

A més, el perfil general només és visible per als usuaris amb privilegis d'administració i  

aquests  enllaços  estan  pensats  per  que  un  estudiant  pugui  veure  el  perfil  dels  seus 

companys dins del curs. Per tant, quan un estudiant clica aquest enllaç sempre apareix un 

missatge informant de que aquest perfil no és accessible.
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6.2.10.2 Anàlisi

Per verificar el funcionament erroni del enllaç al perfil d'usuari a l'historial s'ha creat un joc 

de proves que comprovi aquest error:

• Entorn: Una wiki qualsevol amb al menys una pàgina i amb almenys una edició 

realitzada a la pàgina.

• Execució:  Accedim a l'historial  de pàgina de la wiki  amb al  menys una edició i  

cliquem a l'enllaç al  perfil  d'usuari  que apareix  a  qualsevol  de les  entrades de 

l'historial.

• Resultat esperat: Segons la incidència, el que s'espera és que l'usuari sigui conduit 

al  perfil  general  de  l'usuari  clicat.  Però,  el  comportament  correcte  seria  que 

aparegués el perfil específic pel curs del usuari.

Després d'executar la prova s'ha comprovat que efectivament l'error del que s'informa 

està present i per tant cal arreglar-lo.

6.2.10.3 Causes de l'error

Analitzant el codi que genera els enllaços al perfil d'usuari s'ha trobat que al enllaç generat 

li manca un paràmetre indicant el curs des del que estem accedint al perfil per tal de que  

el mòdul que gestiona els perfils d'usuari mostri el perfil concret.

El format del enllaç per mostrar un perfil a Moodle requereix d'un paràmetre on hi hagi  

l'identificador del usuari i així es mostra el perfil general. Però, per veure el perfil del curs, 

cal donar un segon argument indicant l'identificador del curs. Aleshores es mostra el perfil 

del usuari donat per al curs en qüestió.

Perfil general: ....../user/view.php?id=”identificador usuari”

Perfil de curs: ..../user/view.php?id=”identificador usuari”&course=”identificador curs”

6.2.10.4 Solució

Per tal de mostrar el perfil adient en prémer l'enllaç i resoldre la incidència, cal modificar el  

codi que genera els enllaços a l'historial per que afegeixin aquest segon paràmetre que 

conté l'identificador del curs.
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6.2.10.5 Procediment

El generador d'enllaços que cal modificar per que inclogui els enllaços correctes es troba 

a  la  classe  page_wiki_history al  fitxer  pagelib.php i  és  la  classe  que  s'encarrega  de 

mostrar tot el contingut de la pestanya historial de la wiki.

Així doncs, cal afegir el paràmetre curs a tots els enllaços que es creen per als usuaris al  

historial:

$userlink = new moodle_url('/user/view.php', array('id' => $username->id, 

'course' => $cm->course));

Com es pot veure s'ha afegit un paràmetre  course a la URL i se li ha donat el valor de 

l'identificador del curs del modul, del que ja es disposava perquè fa falta en altres parts de 

la classe  page_wiki_history.  L'explicació detallada de la creació d'URLs i  de la classe 

moodle_url es pot trobar a la secció 5, subsistemes de Moodle.

6.2.10.6 Proves

Després d'aplicar la solució s'ha tornat a executar el joc de proves descrit a l'anàlisi i s'ha 

verificat que aquest cop el resultat obtingut segueix el comportament correcte. El perfil  

mostrat en prémer l'enllaç al perfil d'usuari a l'historial és el perfil específic per al curs on  

ens trobem.

6.2.10.7 Conclusió

Vistos els resultats de la prova executada podem afirmar que els requisits establerts a la  

solució s'han assolit i per tant la incidència ha quedat resolta.

6.2.10.8 Resposta a la incidència

The link to user profile in the wiki history tab was misleading users to the general profile in  

the system which is not visible for most of the users. This issue was caused due to wrong 

link constructions which have been corrected and now these links should get to the user 

profile specific to the course, which is fully available to all members of the course.
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6.2.11 Imatges a la vista d'impressió

6.2.11.1 Descripció de la incidència

• Descripció original al tracker:

In wiki: It seems that "printerfriendly view" / print don't show images inserted with use of html-editor's image-

icon.

URl in printerfriendly view (broken):

/mod/wiki/@@PLUGINFILE@@/imagefilename.png

URL (example) in wiki normal view (ok):

/pluginfile.php/6701/mod_wiki/attachments/121/imagefilename.png

La wiki de Moodle té una opció, com moltes altres pàgines web, de mostrar una vista de la 

pàgina tal com es veuria a l'hora d'imprimir-la, la vista d'impressió.

La incidència informa de que les imatges pujades pels usuaris no es veuen a la vista 

d'impressió, en el seu lloc apareix un enllaç trencat. Les imatges referenciades des d'una 

altra pàgina web però, si que es mostren correctament.

6.2.11.2 Anàlisi

A la incidència, a més de la descripció adjuntada, es donen un seguit d'instruccions per  

reproduir l'error, s'ha creat un joc de proves seguint aquestes indicacions:

• Entorn: Una wiki qualsevol. L'usuari ha de disposar d'una imatge al seu equip per 

poder pujar-la al Moodle.

• Execució: Es crea una pàgina en format HTML7 a la wiki i es prem el botó per afegir 

una imatge del editor. Apareixerà una finestra que permet o bé enllaçar una imatge 

des d'una altra pàgina web indicant la URL de la imatge, o bé pujar una imatge des 

de l'equip de l'usuari. Al escollir la opció de pujar un fitxer, apareix un navegador de  

fitxers per que escollim una imatge, s'escull alguna imatge de que es disposi i es 

confirma la creació de la pàgina.

Després  es  repeteix  el  procés però  inserint  una  imatge  des d'una  pàgina web 

qualsevol donant la URL de la imatge.

• Resultat  esperat:  El  que  s'espera  en  aquest  cas  és  que  la  imatge  de  l'usuari 
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aparegui correctament a la visualització normal de la pàgina però, que en prémer el 

botó per mostrar la vista d'impressió no es vegi. La imatge inserida des d'una altra  

web s'ha de veure correctament a les dues vistes

En executar aquest joc de proves s'ha comprovat que, efectivament, la imatge del usuari 

es veu correctament a la vista normal de la wiki però que en obrir la vista d'impressió en el  

lloc de la imatge apareix el símbol d'enllaç trencat i que la imatge enllaçada des d'una 

altra web es veu bé en ambdós casos.

6.2.11.3 Causes de l'error

Les proves realitzades demostren que aquest error només succeeix amb les imatges que 

l'usuari puja al sistema. Això dóna indicis de que el error es troba en algun punt de la  

generació d'enllaços interna de la wiki de Moodle.

Abans de continuar, cal aclarir (sense entrar en detall) com funcionen els enllaços a fitxers 

a Moodle. Els enllaços a fitxers no es desen directament al contingut d'una pàgina indicant  

la ruta del fitxer, com és habitual a la web, sinó que es desa una referència al fitxer que 

després es descodifica per obtenir la ruta real al fitxer i és aquesta la que es fa servir per 

accedir-hi.  El  sistema de  fitxers  de  Moodle  es  detalla  a  la  secció  5,  subsistemes de 

Moodle.

Analitzant l'enllaç que apareix a la vista d'impressió (el que no funciona) s'ha vist que 

conté la referència al fitxer en comptes de la ruta real. Després, al codi, s'ha trobat que  

això és degut a que no es fa aquesta traducció de referència cap a enllaç real. És aquí on 

es troba l'error. 

6.2.11.4 Solució

La forma de resoldre aquest error és fent la traducció de la referència al fitxer cap a la ruta  

real en el moment en que es construeix el contingut de la vista d'impressió aconseguint  

que on hi  havia la  referència hi  aparegui  la  ruta real.  D'aquesta manera, es veurà la 

imatge.

6.2.11.5 Procediment

La  vista  d'impressió  la  gestiona  una  classe  a  pagelib.php anomenada 
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wiki_page_prettyview. Aquesta classe obté el contingut de la pàgina a mostrar li dóna el  

format adient per a la impressió, però, com s'ha comprovat, no tradueix els enllaços i per 

tant, abans de mostrar aquest contingut formatat cal revisar cada referència a fitxers.

Per  a  aquesta  tasca  la  API11 de  Moodle  ofereix  un  mètode  anomenat 

file_rewrite_pluginfile_urls() que  donat  un  text,  busca  les  referències  a  fitxers  i  les 

substitueix pels seus respectius enllaços reals:

• file_rewrite_pluginfile_urls(text,  fitxer,  context,  component,  àrea  de  fitxers,  

instància, opcions)

◦ Text: El text que volem revisar.

◦ Fitxer: Nom del script que es farà servir per fer la traducció dels enllaços (cada 

mòdul té el seu).

◦ Context: Identificador del context, és un dels camps que calen per identificar on 

es troben els fitxers dels enllaços.

◦ Component: Nom del mòdul on estem, forma part de la ruta al fitxer.

◦ Àrea de fitxers: Identificador de l'àrea de fitxers, és un dels camps que calen per  

identificar on es troben els fitxers dels enllaços.

◦ Instància: Identificador de la instància del mòdul que estem fent servir, també 

forma part de la ruta al fitxer.

◦ Opcions: És un paràmetre opcional per si es volen afegir opcions addicionals a 

l'hora de fer la traducció.

Un cop vist el mètode per fer la traducció, només cal aplicar-lo a la classe que mostra la  

vista d'impressió abans de que ho faci, s'ha afegit la següent crida abans de mostrar el 

contingut:

$content  =  file_rewrite_pluginfile_urls($content,  'pluginfile.php',  

$context->id, 'mod_wiki', 'attachments', $this->subwiki->id);

6.2.11.6 Proves

Després d'implementar la solució a l'error s'ha tornat a executar el joc de proves inicial.  

S'ha comprovat que l'enllaç a la imatge que abans era una referència ara conté l'enllaç 

real i com a conseqüència, es pot veure la imatge de forma correcta a la vista d'impressió.
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6.2.11.7 Conclusió

Al interpretar els resultats obtinguts a les proves finals queda clar que el tractament dels 

fitxers adjunts que mancava a la vista d'impressió ara hi és i funciona de forma correcta.  

Aleshores es pot afirmar que la incidència ha estat resolta i que ara la vista d'impressió ja 

no té l'error del que s'informa.

6.2.11.8 Resposta a la incidència

The printview in the wiki  module was not converting file references into real file paths 

before printing the content by mistake, which caused images not to be shown on that view. 

A proper conversion has been added to the printview and now images should show up 

correctly in the printview.

6.2.12 Caràcters especials als títols de secció

6.2.12.1 Descripció de la incidència

• Descripció original al tracker:

Adding html special characters like "& < >" in wiki section throw error.

Steps to reproduce.

1. Create a wiki - Creole format

2. Add header "= Level 1 & 2 Header =" and Save

3. Click on edit hyperlink(Section edit link, next to "Level 1 & 2 Header")

4. It will throw error

La wiki  de Moodle, com ja s'ha vist abans, té una característica que genera un índex 

automàtic a partir dels títols al contingut. Aquest índex a més, crea un enllaç per a cada 

títol al costat de la entrada a la taula, que si es prem obre l'editor de la wiki per que es  

pugui editar aquella secció en particular.

Segons la incidència, a les wikis en format Creole els enllaços als títols de secció amb 

caràcters especials (com &, <, >, etc...) mostren un error en ser premuts i no condueixen a 

l'editor de la wiki amb la secció com s'espera.
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6.2.12.2 Anàlisi

Per reproduir l'error que es descriu a la incidència s'ha creat un joc de proves seguint els  

passos indicats a la descripció d'aquesta:

• Entorn: Una wiki en format Creole qualsevol.

• Execució: A la wiki en format Creole es crea una pàgina amb diversos títols per tal  

de que es generi la taula de continguts. Al menys un d'aquests títols ha de contenir 

algun caràcter especial.

Un  cop  creada,  es  va  a  la  visualització  de  la  pàgina,  on  apareix  la  taula  de 

continguts amb els títols introduïts, i es prem l'enllaç d'edició de qualsevol secció 

que tingui un títol amb caràcters especials.

• Resultat  esperat:  El resultat esperat segons informa la incidència és que enlloc 

d'aparèixer l'editor de la wiki amb el contingut de la secció a la que es vol accedir  

aparegui un missatge d'error.

Al executar la prova s'ha comprovat que l'error esmentat apareix, indicant que el títol de 

secció donat no és vàlid.

6.2.12.3 Causes de l'error

En primer lloc, per determinar les causes de l'error, s'ha verificat l'enllaç generat a la taula 

de continguts per accedir a la secció que dóna error. L'enllaç  a la secció és un enllaç al  

editor de la wiki que rep per paràmetre l'identificador de la pàgina i el títol de la secció que  

es vol editar.

• Enllaç a edició de secció: ..../wiki/edit.php?pageid=”identificador pàgina”&section=”títol secció”

L'enllaç en qüestió està ben format i els paràmetres rebuts són correctes, per tant no és el 

causant de l'error.

Al no trobar res a l'enllaç, s'ha procedit a analitzar el procés seguit a partir del moment  

que el fitxer edit.php rep aquest enllaç. S'ha trobat que amb el paràmetre títol rebut es fa 

una cerca al contingut de la pàgina per localitzar la posició d'aquesta secció. En tornar a 

executar el joc de proves, però guardant els resultats de la cerca, s'ha trobat que falla i no  

troba al text el títol donat tot i haver-se comprovat que és al text.
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La cerca es fa mitjançant una expressió regular. Les expressions regulars són patrons de 

cerca  que  descriuen  un  conjunt  de  cadenes  de  caràcters  de  forma  genèrica,  sense 

enumerar-les.  Es  fan  servir  diferents  operadors  i  comodins  per  definir  aquestes 

expressions, que després es fan servir per trobar el que es desitja a dins d'un text.

El llenguatge PHP5 disposa d'un mètode anomenat preg_match() que donat un text i una 

expressió regular troba totes les coincidències al text:

• preg_match(patró, text, coincidències):

◦ Patró: Expressió regular que defineix el patró de cerca al text.

◦ Text: Text on es farà la cerca.

◦ Coincidències: En aquesta variable s'emmagatzemaran totes les coincidències 

trobades al text.

Al veure que no es trobava el títol al text es va fer una anàlisi profunda de l'expressió 

regular  utilitzada per  cercar.  Aquesta  tasca és llarga i  tediosa ja  que les  expressions 

regulars són difícils de desxifrar i comprendre.

No es va trobar cap error a la expressió regular i per verificar-ho del tot es va escriure el  

títol  que s'estava cercant al  codi manualment abans de fer la cerca i aquesta donava 

resultats  positius,  per  tant,  l'única  explicació  que  mancava  era  que  el  títol  rebut  per 

paràmetre a l'enllaç i el que hi ha al text no són exactament iguals.

Aleshores, per comprovar aquest fet, es va emmagatzemar els dos títols a un fitxer en text 

pla i es va veure que al títol rebut per paràmetre els caràcters especials estaven escrits  

com entitats HTML7 i no en text pla, llavors no eren exactament iguals i per tant la cerca 

no donava cap resultat.

• Títol rebut: Level 1 &amp; 2 header

• Títol al text: Level 1 & 2 header

Aleshores, finalment s'havia establert la causa de l'error, els dos títols estaven escrits de 

forma diferent i no coincidien. 

6.2.12.4 Solució

La solució  a aquest  problema és,  d'alguna manera,  manipular  el  títol  que es rep  per 
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paràmetre per que sigui igual que el que hi ha al text i la cerca funcioni. S'han de substituir  

els caràcters especials codificats com entitats HTML7 per el seu valor corresponent en text 

pla.

6.2.12.5 Procediment

Per fer el que es descriu a la solució, el llenguatge PHP5 ofereix un mètode anomenat 

html_entity_decode(),  que donat un text qualsevol, neteja el  text substituint les entitats 

HTML7 pels seus homòlegs en text pla:

• html_entity_decode(text):

◦ Text: El text que volem netejar.

◦ Retorna: El mateix text netejat, amb les entitats substituïdes.

Llavors només calia afegir una crida a aquest mètode donant com a argument el títol rebut 

per paràmetre i substituint-lo per el resultat obtingut d'aquest mètode.

6.2.12.6 Proves

Un cop aplicada la solució s'ha tornat a executar el  mateix joc de proves i el resultat  

obtingut ha estat que s'ha mostrat correctament l'editor de la wiki amb la secció que es vol  

editar, tal com ha de ser.

6.2.12.7 Conclusió

Un cop revisats els resultats de les proves finals es pot veure que el funcionament de  

l'enllaç per editar seccions a les wikis en format Creole és el correcte i que l'error del que 

informava la incidència ja no succeeix.

6.2.12.8 Resposta a la incidència

The edit section link in the table of contents for creole wikis threw error when the section  

title contained special characters. This was happening due to a search mismatch caused 

by those special characters in the titles being codified differently, one in plain text and the 

other with the special characters as HTML entities.
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The title containing HTML entities is now being properly cleaned and the search for section 

should match as expected. So now edit links with special characters should work fine.  

6.3 Tasca 2: Sistema d'etiquetes

6.3.1 Descripció de la incidència

• Descripció original al tracker:

Taglib should record contextid

1. Display only 'user' 'course' 'post' (used by blog) type tag in manage tags page, exclude all tags used by wiki 
(if only wiki uses it)
2. add new page in wiki map tab to display all tags used in wiki instance
3. the tags used by wiki page should link to display all other wiki pages which tagged

La wiki de Moodle posseeix la capacitat de posar etiquetes a les seves pàgines per poder 

indicar la  temàtica o temàtiques de la wiki,  però no té  cap més ús ja  que no es pot 

aprofitar aquesta informació per res excepte veure quines etiquetes té una una pàgina 

quan s'està visualitzant. 

Aleshores,  es  va  proposar  crear  una  nova  funcionalitat  que  permetés  aprofitar  les 

etiquetes, un sistema per poder visualitzar de manera còmoda les etiquetes d'una wiki i  

aprofitar-les per fer cerques i llistats donada una etiqueta per facilitar la navegació dins 

d'un mateix tema a la wiki i poder trobar pàgines relacionades entre si per una mateixa 

etiqueta.

De la descripció original, s'han tractat únicament els punts 1 i 2 ja que la resta han de ser  

tractats a la llibreria d'etiquetes  (taglib) dins del mòdul  tag, que està fora de l'àmbit del 

projecte.

68



Desenvolupament d'extensions per al Wiki de Moodle 2.0

6.3.2 Solució

La solució que es vol implementar per millorar l'ús de les etiquetes a la wiki de Moodle és 

la següent:

En  primer  lloc,  es  vol  crear  una  pàgina  on  l'usuari  pugui  veure,  de  forma còmoda  i 

organitzada, totes les etiquetes que s'estan fent servir a la wiki on es troba.

L'accés a aquesta pàgina es faria a través d'una nova opció al desplegable de la pestanya 

map.

La pàgina que es vol crear mostraria un llistat de les etiquetes ordenades alfabèticament i 

per a cada etiqueta, el nombre de pàgines que la fan servir dins de la wiki. Així, l'usuari  

pot tenir una visualització ràpida de les etiquetes i saber quines s'estan fent servir més.

Després,  es vol  crear  una vista  on es llistin  totes les les pàgines que fan servir  una 

etiqueta  en  concret.  Igual  que  en  el  cas  anterior,  es  mostraria  un  llistat  ordenat  

alfabèticament  de  les  pàgines  que  fessin  servir  una  etiqueta.  Aquesta  pàgina  seria 

accessible des de la llista d'etiquetes clicant sobre l'etiqueta de la que se'n volen veure les  

pàgines. Com cada vista d'aquest tipus estaria dedicada a una etiqueta concreta, també 

es vol afegir un enllaç per poder gestionar l'etiqueta.
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L'enllaç per gestionar una etiqueta actualment es troba a una llista d'etiquetes que es 

troba a la cantonada inferior dreta de la visualització de qualsevol pàgina d'una wiki i que 

mostra les etiquetes que conté la pàgina que s'està visualitzant.  Però al  moure's a la 

pàgina dedicada a l'etiqueta, es vol substituir l'enllaç esmentat per un enllaç a la pàgina 

dedicada  a  l'etiqueta.  D'aquesta  manera  l'usuari  pot  anar  molt  ràpid  a  pàgines 

relacionades amb la  que està  veient  i  segueix podent  gestionar  l'etiqueta  com abans 

(afegint un pas).
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6.3.3 Cas d'us

A continuació, es mostra un petit cas d'ús que descriu les interaccions entre l'usuari i el  

sistema al utilitzar les noves funcionalitats del sistema d'etiquetes:

Cas d'us: Sistema d'etiquetes

Actors: Administradors, Professors, Estudiants

Propòsit: Utilitzar les etiquetes a les wikis per organitzar i cercar pàgines relacionades

Resum: L'usuari obté una llista de les etiquetes emprades a la wiki i pot cercar pàgines 
amb una etiqueta donada.

Curs d'esdeveniments habitual

Actors Sistema

1.  L'usuari  selecciona  la  opció  de  llista 
d'etiquetes  al  desplegable  de  la  pestanya 
map.

3.  L'usuari  pot  prémer  qualsevol  etiqueta 
del llistat.

5.L'usuari pot prémer qualsevol pàgina del 
llistat.

2. Es mostra un llistat amb totes les 
etiquetes que s'estan utilitzant a la wiki amb 
el nombre de pàgines per a cada etiqueta.

4. Es mostra un llistat amb totes les pàgines 
que contenen l'etiqueta premuda i un enllaç 
per gestionar l'etiqueta a la cantonada 
inferior esquerra. 
(Aquest llistat també és accessible des de 
la llista d'etiquetes que apareix a la 
cantonada inferior dreta de la visualització 
d'una pàgina.)

6. Es mostra la pàgina seleccionada.
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6.3.4 Procediment

Per dur a terme els canvis d'aquesta incidència s'han fet canvis a map.php que conté el 

codi que gestiona la pestanya map i view.php que conté el codi per visualitzar una pàgina 

de  la  wiki.  A més,  s'han  afegit  dues  funcions  al  fitxer  locallib.php  que  és  la  llibreria 

específica de la wiki de Moodle i conté mètodes variats per a qualsevol cosa que faci falta 

a la wiki, tot i que la majoria dels mètodes són de consulta i/o modificació de les bases de 

dades.

També s'han afegit dues funcions al fitxer  pagelib.php que és una llibreria que conté un 

conjunt de classes i mètodes que s'encarreguen de la visualització dels diferents elements 

de la wiki.       

La implementació d'aquesta nova funcionalitat es pot dividir en quatre parts:

La primera part és la modificació de la pestanya map de la wiki afegint una nova opció al  

desplegable, que mostri el llistat d'etiquetes en ser seleccionada.

Primer de tot, cal veure com està implementat el desplegable i afegir la opció nova imitant 

el procediment observat. El funcionament dels menús desplegables es detalla a la secció 

5, subsistemes de Moodle.

Per  afegir  una  nova opció,  en  primer  lloc  s'havia  d'afegir  un  parell  clau/valor  més al  

desplegable amb la nova opció i després afegir una condició més al bloc que avalua el  

paràmetre  rebut  al  fer  una selecció  per  tal  de  que mostrés  el  llistat  d'etiquetes  quan 

l'usuari seleccionés la nova opció.

La segona part és la creació de la pàgina que mostra un llistat amb les etiquetes que es 

fan  servir  a  la  wiki  al  qual  s'accedirà  escollint  la  nova  opció  del  desplegable.  Per 

implementar aquesta pàgina es van crear dues funcions, la primera a  locallib.php  i  la 

segona a pagelib.php: 

• wiki_get_all_tags(swid): Aquesta funció genera una llista amb totes les etiquetes de 

la wiki on es troba l'usuari. Rep com a paràmetre l'identificador de la subwiki on 

estem (es  va  afegir  després de la  primera  prova).  Amb aquest  identificador,  el 

mètode  obté,  mitjançant  la  crida  a  una  altra  funció  de  locallib.php  anomenada 

wiki_get_page_list(swid),  totes  les  pàgines  de  la  wiki  i  pàgina  per  pàgina  va 
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obtenint les etiquetes de cadascuna. Després elimina dels resultats les etiquetes 

repetides i finalment les ordena alfabèticament i les retorna.

• print_tags_content(): Aquesta funció s'ha creat dins de la classe page_wiki_map ja 

que s'encarrega de mostrar el llistat d'etiquetes i no rep cap paràmetre perquè la 

classe a la que pertany ja disposa de tota la informació necessària.

Primer crida a la funció wiki_get_all_tags() per rebre una llista amb les dades que 

ha de mostrar. Després crea una taula i recorre la llista d'etiquetes obtinguda. Per a  

cada etiqueta, afegeix el nom de l'etiqueta a la taula i el nombre de pàgines que la  

fan  servir.  També  hi  afegeix  un  enllaç  que  conduirà  al  llistat  de  pàgines  amb 

l'etiqueta i comprova si la següent etiqueta comença amb una lletra diferent per 

afegir la lletra com a capçalera a continuació i així agrupar les etiquetes per lletra 

(com es veu a les imatges). A més, compta el nombre d'etiquetes i depenent de la 

quantitat les mostra en 1(menys de 10), 2(menys de 15) o 3 columnes. Finalment,  

mostra la taula per pantalla. 

La tercera part  és la creació de la pàgina que mostra un llistat  amb les pàgines que 

contenen  una  etiqueta  donada  i  és  homòloga  a  la  primera.  També s'han  creat  dues 

funcions més, una a locallib.php i l'altra a pagelib.php respectivament:

• wiki_get_pages_by_tag(tag,  swid,  course):  Aquesta funció genera  una llista  que 

conté totes les pàgines de la wiki on ens trobem que continguin l'etiqueta rebuda. 

Rep  com  a  paràmetre  el  nom  de  l'etiqueta  que  han  de  contenir  les  pàgines, 

l'identificador de la subwiki per agafar només pàgines de la wiki on ens trobem i 

l'objecte curs per comprovar la visibilitat (els dos últims paràmetres es van afegir 

després de la primera prova).

Primer  obté  de  la  base  de  dades  totes  les  pàgines  de  la  wiki  ordenades 

alfabèticament per títol i després comprova quines tenen l'etiqueta que s'ha rebut 

per paràmetre, descartant les pàgines que no la tenen. A continuació, es comprova 

amb el  curs quines pàgines pot  veure l'usuari  i  es descarten les que no tingui 

permís per veure. Finalment, retorna la llista resultant d'aquest procés.

• print_search_tag_contents():  Aquesta  funció  ha  estat  implementada  a  la  classe 

page_wiki_map  ja  que  s'encarrega  de  mostrar  el  llistat  de  pàgines  amb  una 
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etiqueta i no rep cap paràmetre perquè la classe a la que pertany ja disposa de tota 

la informació necessària.

A l'inici,  crida a la funció  wiki_get_pages_by_tag() per obtenir una llista amb les 

dades que ha de mostrar.  Després, crea una taula i  va afegint els títols de les 

pàgines de la mateixa manera que  print_tags_content() però amb un enllaç que 

porta a la visualització de cada pàgina. A continuació, mostra per pantalla la taula i  

finalment afegeix un enllaç que porta a la gestió de l'etiqueta a la cantonada inferior  

esquerra sota la taula.

 

Finalment, la quarta part consisteix en canviar els enllaços a la llista d'etiquetes de la 

cantonada inferior dreta de la visualització de les pàgines. Els enllaços nous condueixen 

al  llistat  de  pàgines  amb  l'etiqueta  seleccionada  en  comptes  d'anar  a  la  gestió  de 

l'etiqueta. Per tal de fer això, s'ha modificat el codi que, per cada etiqueta que té la pàgina, 

crea l'enllaç cap a la gestió de l'etiqueta fent que generi un enllaç al llistat de pàgines amb 

l'etiqueta.

6.3.5 Problemes

Durant el desenvolupament d'aquesta nova funcionalitat es van trobar algunes dificultats 

que s'esmenten a continuació.

La primera dificultat va ser el fet de que a causa de l'estructura de les bases de dades de  

Moodle (concretament  les taules que emmagatzemen les etiquetes)  quan es feia  una 

cerca per llistar les etiquetes d'una wiki s'obtenien totes les del curs, per tant, si dins d'un  

curs  hi  havia  més  d'una  wiki  (que  no  tenen  perquè  tenir  cap  relació  entre  elles)  es 

mostraven les etiquetes de totes les wikis.

Per  solucionar  aquest  problema  es  va  haver  d'afegir  un  paràmetre  a  la  funció 

wiki_get_all_tags() que contingués l'identificador de la subwiki de manera que es pogués 

limitar la cerca a les pàgines d'una sola wiki.

El segon problema homòleg al primer i consisteix en que passava el mateix en el moment 

de llistar les pàgines amb una etiqueta donada. Apareixien pàgines d'altres wikis que feien 

servir l'etiqueta si es donava el cas. La solució és la mateixa que en el cas anterior, a la 
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funció  wiki_get_pages_by_tag() se li afegeix un paràmetre més amb l'identificador de la 

subwiki per que es puguin filtrar els resultats amb el mateix procediment que en el cas 

anterior.

Per  últim,  als resultats  de les cerques de les pàgines apareixien pàgines ocultes que 

només haurien de ser visibles als usuaris que tinguessin els permisos adients per veure-

les.  Per  resoldre  aquest  error,  es  va  afegir  un  tercer  paràmetre  a  la  funció 

wiki_get_pages_by_tag() passant-li un objecte amb la informació del curs. Aleshores, amb 

aquest nou paràmetre, es pot  verificar, pàgina per pàgina, si l'usuari està autoritzat pel 

sistema a veure-la. Aquelles on no hi tingui autorització són descartades. 

6.3.6 Proves

Per verificar el correcte funcionament de la funcionalitat que s'ha implementat, s'ha creat 

un joc de proves per verificar totes les noves funcionalitats que es descriu a continuació:

• Escenari: Dins d'un curs, disposem de diverses wikis de diferents característiques 

totes  amb pàgines i  etiquetes  per  cobrir  tots  els  escenaris  possibles.  Una wiki 

col·laborativa, una individual i una amb grups. Totes elles amb etiquetes úniques i  

d'altres compartides amb alguna/es de les altres wikis.

• Execució: Wiki per wiki, es va la pestanya map i s'escull la opció nova que mostra 

el  llistat  d'etiquetes.  Després,  per  cada  etiqueta  al  llistat,  es  va  a  l'enllaç  que 

condueix al llistat de pàgines amb l'etiqueta. Finalment, per cada llistat de pàgines 

es clica a cadascun dels enllaços dels elements de la llista.

• Resultat esperat: Per a tot llistat, s'espera que es mostrin ordenats alfabèticament 

únicament els elements que: pertanyin a la wiki on ens trobem, que compleixin els 

criteris  de  cerca  (només en el  cas  de  les  pàgines)  i  que  siguin  visibles  per  a 

l'usuari. També s'espera que l' enllaç de cada element de tota llista condueixi al lloc 

esperat.

El primer cop que es van executar les proves, no es van obtenir els resultats esperats. A 

les diferents llistes apareixien elements que no complien la primera i tercera condició que 
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han de complir els llistats. Després de fer les modificacions per filtrar adequadament les 

cerques s'ha comprovat que el resultat obtingut concordava amb el que s'esperava. 

6.3.7 Conclusió

Al veure que a la segona execució de les proves s'han obtingut els resultats desitjats, es 

pot  concloure  que  la  incidència  ha  estat  resolta  de  forma  adient  i  que  la  solució 

implementada es correspon amb la proposada.

Aquestes  funcionalitats  afegides  a  la  pestanya  map  de  la  wiki  no  tenen  cap  efecte 

secundari en altres funcionalitats de la wiki o altres mòduls del sistema. Només afecten a 

la pestanya map de la wiki fent que el desplegable tingui una opció més.

Una  possible  millora  per  al  sistema  d'etiquetes  de  la  wiki  seria  poder  organitzar  les 

diferents etiquetes en categories, de manera que l'usuari pogués agrupar les etiquetes 

d'una forma més general i pogués escollir visualitzar només les categories desitjades a les 

cerques.  Aquesta  millora  seria  especialment  útil  a  wikis  que  tinguessin  un  volum 

d'etiquetes gran.

No  s'ha  inclòs  aquesta  millora  a  la  solució  inicial  perquè  les  etiquetes  estan 

implementades a un mòdul diferent i no es fan servir només a la wiki. Per tant, per poder  

fer aquesta millora s'hauria de poder modificar el mòdul tag i només es disposa del permís 

per modificar el mòdul wiki.

6.3.8 Resposta a la incidència

In order to give a better use to tags on wiki module, a new option has been added to the 

map tab which displays a list with all the tags being used in the current wiki alphabetically 

sorted. Next to each tag, it is shown the number of pages containing that tag. It is also  

possible to access to a list of pages containing a tag by clicking on any tag in the tag list.   
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Finally, the link to manage a tag has been moved to the left down corner of the page list for 

each tag.

This new feature will allow the user to browse all tags being used in a wiki quickly and 

comfortably and perform searches of pages that are related by a certain tag, so that user 

can navigate through a subject easily.

6.4 Tasca 3: Migració a wiki 2.0

6.4.1 Introducció

Aquesta  tasca  no  és  una  incidència  del  tracker  de  Moodle,  sinó  que  és  una  tasca 

assignada pel tutor del projecte. Per aquest motiu, el seu abordament i la seva estructura 

difereixen una mica de la resta.

Amb l'arribada de Moodle 2.0 va haver-hi un canvi radical en l'estructura de la aplicació a 

tots els nivells. Es va decidir aprofitar l'ocasió per unificar la wiki, fins ara fragmentada, en 

una nova wiki 2.0. La wiki a Moodle 1.9 estava dividida en 3 wikis diferents que coexistien: 

eWiki,  DFWiki  i  NWiki.  La  primera  era  la  oficial  de  Moodle  però  no  oferia  tantes 

funcionalitats com NWiki i DFWiki i per tant aquestes dues es van tornar molt populars i  

molta gent va optar per instal·lar-les substituint la eWiki.

El procés d'actualització cap a Moodle 2.0 es va fer únicament pensant en eWiki ja que  

era la wiki oficial. Aleshores, s'havia de buscar la forma de convertir les altres dues wikis 

no oficials de manera que el procés d'actualització creat per a la wiki oficial es pogués 

aplicar també a elles. D'aquesta manera el nou Moodle 2.0 tindria només una única wiki  

amb les característiques de totes tres.
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6.4.2 Antecedents

En un PFC d'Enginyeria en Informàtica anterior,  l'antic estudiant Marc Català Sala, va 

dissenyar i implementar el procés de migració.

Per tal de migrar correctament cap a la wiki 2.0, calia fer un pas intermig, una migració,  

que transformava NWiki i DFWiki en una wiki semblant a eWiki (no utilitzable) que després 

podia ser actualitzada apropiadament a Moodle 2.0, en el procés d'actualització normal de 

Moodle 1.9 cap a Moodle 2.0, i estar operativa un altre cop.

El procés de migració, per tant, ja havia estat implementat i documentat tècnicament en 

un PFC anterior.

6.4.3 Objectiu de la tasca

L'objectiu d'aquesta tasca és crear un manual pas per pas per tal de que els usuaris de  

NWiki  i  DFWiki  tinguin  una guia  de  com han de procedir  per  aplicar  correctament  la 

migració, ja que el procés no és trivial, i menys per a persones amb pocs coneixements 

tècnics i/o de Moodle.

6.4.4 Anàlisi

Per tal de poder fer el manual, es va obtenir de l'autor de la migració el codi de la migració 

i una còpia de la memòria del PFC, on es trobava la documentació tècnica, que van ser 

estudiats.  Després, es va instal·lar un Moodle 1.9 amb NWiki i  DFWiki per realitzar el 

procés  de  migració  i  documentar  pas  per  pas  el  que  s'havia  de  fer.  La  migració  va 

funcionar correctament, però malauradament la posterior actualització a Moodle 2.0 no es 

va  completar  correctament  i  deixava el  mòdul  wiki  inservible  en  acabar.  Mostrant  per 

pantalla un error que indicava que no s'havien trobat algunes taules de la base de dades 

que havien de ser allà.

Aleshores, a l'objectiu de la tasca se li va afegir trobar i reparar aquest error que feia fallar  
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el procés d'actualització cap a Moodle 2.0. El procés de migració previ es completava 

correctament i per tant era l'últim pas el que fallava.

Per trobar l'error, es va dissenyar un joc de proves que permetés comparar l'estat de les 

bases de dades abans (amb la migració aplicada) i  després de la actualització cap a 

Moodle 2.0.

• Entorn:  Es  crea  una  nova  instal·lació  de  Moodle  1.9  amb  NWiki  i  DFWiki 

instal·lades i  amb la migració  de NWiki  i  DFWiki  aplicada.  Tot  en una base de 

dades  diferent  i  aïllada.  També  es  disposa  d'una  instal·lació  de  Moodle  2.0 

operativa a una altra base de dades per comparar un cop feta la actualització.

• Execució: En primer lloc, abans d'aplicar la actualització cap a Moodle 2.0 es fa 

una còpia de seguretat de la base de dades de la instal·lació de Moodle 1.9 amb 

NWiki i DFWiki per poder comparar-les després i poder revertir els canvis si fos 

necessari. Després, s'aplica l'actualització cap a Moodle 2.0 i es comparen totes les 

bases de dades.

• Resultat esperat: El resultat esperat per a aquest procés és que la base de dades 

després de la actualització sigui igual (en estructura) que la de la instal·lació de 

Moodle 2.0.

Al executar la prova, es va veure que la base de dades no era igual que la de Moodle 2.0  

ni tampoc que la de la còpia de seguretat. Es trobava en una fase intermitja, cosa que 

indicava que la actualització s'havia executat parcialment.

6.4.5 Causes de l'error

Al  disposar  de  tres  bases de dades,  la  primera  abans d'actualitzar,  la  segona  a  mig 

actualitzar  (amb error)  i  la  tercera  d'un  Moodle  2.0  operatiu,  es  va  procedir  a  seguir 

manualment al codi el procés d'actualització verificant cada operació de modificació de 

base de dades i determinant quines operacions no havien estat executades.

Es va trobar que un conjunt d'operacions del principi de l'actualització (més de la meitat)  

79



Desenvolupament d'extensions per al Wiki de Moodle 2.0

que  transformaven  les  taules  de  la  base  de  dades  no  s'havien  executat  i  que  més 

endavant en el procés, al començar a executar-se altres operacions i no trobar l'estructura 

esperada  donaven  error.  El  procés  d'actualització  es  descriu  en  detall  a  la  secció  5, 

subsistemes de Moodle.

Aleshores,  es  va  comprovar  la  versió  que  contenia  el  mòdul  wiki  abans  de  fer  la 

actualització era posterior a la de totes aquelles operacions que no s'havien executat. Era 

un  nombre  de  versió  que  es  trobava  enmig  de  l'actualització  i  per  aquest  motiu 

s'executava  només  una  part.  Però,  per  tal  de  que  el  procés  finalitzés  correctament 

s'havien d'executar totes les operacions. És per tant al nombre de versió desat al acabar  

la migració prèvia i abans de fer l'actualització a Moodle 2.0 no era l'adequat i és on es  

trobava l'error.

6.4.6 Solució

Al trobar aquest escenari no previst, ja que no hauria de trobar-se mai una situació en la 

que les versions es solapessin entre elles, es van discutir les diferents possibilitats per 

solventar aquesta falta de sincronia entre versions. 

La idea inicial  va ser reduir el  nombre de versió en el  moment de la migració (abans 

d'actualitzar a Moodle 2.0) però el sistema d'actualització està dissenyat de manera que 

no sigui possible fer una reducció en el nombre de versió, ja que en acabar l'actualització  

escriu la versió final automàticament, desfent qualsevol canvi fet al codi anterior i sempre 

es comprova que la versió nova sigui superior a la actual abans de fer el canvi a la base 

de dades.

Aquesta  comprovació  es  fa  perquè  si  per  algun  motiu  es  reduís  la  versió,  el  procés 

d'actualització entraria en un bucle infinit degut a que cada cop el sistema detecta una 

versió baixa es vol actualitzar, però quan acabés l'actualització la versió seguiria sent la 

mateixa que ha fet saltar el procés i aquest tornaria a començar.

Descartada la possibilitat de reduir la versió l'única via que quedava era modificar el codi 

d'actualització,  però  tampoc era  possible  perquè no hi  havia  manera  de controlar  els 

80



Desenvolupament d'extensions per al Wiki de Moodle 2.0

efectes que tindria en instal·lacions ja existents de Moodle 2.0.

Finalment, sense cap altra sortida, es va decidir fer servir la primera opció però posant un 

nombre de versió especial (més baix) i forçant l'aturada del procés de migració per tal de 

que no es  sobre-escrivís  la  versió.  Després calia  prevenir  que el  procés de migració 

entrés en un bucle infinit aturant-lo a l'inici si la versió era la versió especial.

Aquesta  solució  és  un  truc  per  poder  sortir  d'una  situació  que  de  forma  normal  és 

irresoluble  i  és  molt  criticable  des del  punt  de  vista  de  l'enginyeria  del  software  i  de  

seguretat, però va ser la única opció viable i es va decidir dur-la a terme.

6.4.7 Procediment

Per implementar la solució descrita, es va modificar el fitxer d'actualització de la migració, 

anomenat  upgrade.php. El primer punt és inserir el nombre de versió especial que faria 

funcionar l'actualització a Moodle 2.0 i aturar l'aplicació abans de que es pugui sobre-

escriure automàticament la versió.

El segon punt és prevenir el bucle infinit quan la versió ja ha estat modificada.

La implementació primer punt s'ha de fer al final de tot de la migració, després de la última 

operació. Està formada per tres operacions, la primera és inserir manualment la versió 

especial a la base de dades. Per a manipular bases de dades, la API11 de Moodle ofereix 

un conjunt de mètodes entre els que es troben els mètodes  get_record, per obtenir un 

registre i   update_record, per actualitzar un registre. L'explicació detallada de l'ús de les 

bases de dades es troba a la secció 5, subsistemes de Moodle.

Aleshores, amb aquests dos mètodes, primer s'obté el registre del mòdul wiki de la taula 

de  mòduls  del  sistema,  se  li  modifica  la  versió  i  es  passa  per  paràmetre  al  mètode 

update_record() per que actualitzi el valor canviat:

 $wiki = get_record('modules', 'name', 'wiki'); 

            $wiki->version = 2007010100; //versió especial

            $result = $result && update_record('modules', $wiki); 
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La segona operació és mostrar per pantalla un missatge que informa a l'usuari que el  

procés  de  migració  s'ha  completat  correctament.  Per  mostrar  una  notificació  Moodle 

disposa del mètode notify, que mostra per pantalla el missatge que es desitji:

• notify(missatge, tipus, opcions):

◦ Missatge: Text que es vulgui mostrar a la notificació.

◦ Tipus: El tipus de missatge, pot ser d'èxit o d'error.

◦ Opcions: És un paràmetre opcional per indicar opcions extra a l'hora de mostrar 

el missatge.

Amb aquest mètode s'ha creat un missatge com el que es veu a continuació per que 

aparegui al acabar el procés d'actualització:

La tercera operació és aturar l'aplicació per que no segueixi endavant i es mantingui el 

nombre de versió especial. Per a fer tal cosa, PHP5 disposa de la instrucció die que atura 

completament l'aplicació.

La implementació del segon punt és més senzilla i  consisteix únicament en posar una 

condició a l'inici del fitxer  upgrade.php que impedeixi que es torni a executar el procés 

d'actualització si es detecta la versió especial, un cop més fent servir la instrucció  die. 

També es mostra el missatge vist abans.
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6.4.8 Proves

Després d'aplicar els canvis a la migració, es va tornar a executar la prova descrita a  

l'anàlisi. Es va comprovar que el procés d'actualització cap a Moodle 2.0 es completava 

sense donar errors i que el contingut de les wikis migrades seguia sent el mateix i que, per 

tant, no havia pèrdua de dades.

6.4.9 Conclusió

Els resultats de les proves finals realitzades, mostren que la migració ha estat reparada i  

que funciona correctament i és utilitzable.

Un cop solucionat aquest error es va poder procedir amb l'objectiu original de la tasca i  

crear el manual d'usuari per a la migració.

El manual creat a MoodleDocs per a la comunitat d'usuaris es pot trobar a l'annex al final 

del  document  (traduït  de  l'anglès)  o  el  text  original  a  la  web  de  MoodleDocs a: 

(http://docs.moodle.org/20/en/Nwiki_to_Moodle_2.0_Migration).

També es va incloure un enllaç a aquesta documentació al missatge mostrat pel procés de 

migració en acabar (veure imatge) per tal de que els usuaris que desconeguessin la seva 

existència  poguessin  accedir-hi  i  resoldre  qualsevol  dubte  sobre  aquest  procés  poc 

habitual.

6.5 Tasca 4: Plantilles

6.5.1 Descripció de la incidència

Des del tracker de Moodle es va proposar afegir la funcionalitat de poder crear plantilles a 

partir de wikis i després poder aplicar-les a altres wikis al crear-les, de manera que es 

puguin crear wikis noves amb la mateixa estructura i contingut de forma ràpida i còmoda.
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No s'ha inclòs la descripció del tracker perquè no aporta cap informació, el  títol  de la 

incidència “Allow the  creation  of  wikis  and  wiki  pages  out  of  a  template”  ja  es  força 

descriptiu. A més, aquesta incidència és una proposta del tutor del projecte al tracker i per 

tant els detalls s'han discutit de forma directa.

6.5.2 Solució

Per afegir aquesta nova funcionalitat cal dividir la solució en dos blocs, el primer és tot allò 

necessari per poder crear una plantilla i el segon tot allò que cal per poder aplicar una 

plantilla en el moment de crear una wiki.

Per al primer bloc es proposa crear una nova opció a la pestanya map de la wiki que en 

ser seleccionada mostri un petit formulari per poder donar nom al fitxer de plantilla i un 

botó per crear-la. En prémer el botó de creació, es recollirien les dades necessàries de la 

wiki per fer la plantilla, es crearia el fitxer amb el nom donat i es desaria la informació  

obtinguda per tal de que l'usuari pugui utilitzar-la més endavant. 
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Per a la segona part, es vol afegir un selector de fitxers al formulari de creació de wikis per 

poder escollir  una plantilla.  En escollir  una plantilla i  enviar el  formulari  de creació,  el 

sistema crea la wiki  i  amb la  informació extreta de la  plantilla  es creen les pàgines i 

continguts indicats a la plantilla.

6.5.3 Cas d'us

A continuació es mostren dos casos d'us per a la nova funcionalitat de la wiki de Moodle.  

Encara que tot forma part d'una sola funcionalitat, s'ha dividit en dos casos: la creació de  

plantilles i la aplicació de plantilles. 

Això és degut a que pel que fa a la interacció amb l'usuari  el flux té dos punts d'inici  

diferents i que no tenen cap mena de dependència:
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Cas d'us: Creació de Plantilles

Actors: Administradors, Professors, Estudiants

Propòsit: Permetre a l'usuari crear una plantilla a partir d'una wiki.

Resum: L'usuari pot, a partir d'una wiki, a la que tingui permís d'edició, guardar-se una 
plantilla al seu espai de fitxers privat. 

Curs d'esdeveniments habitual

Actors Sistema

1.  L'usuari  escull  la  opció  “crear  plantilla” 
d'entre  les  opcions  del  desplegable  de  la 
pestanya map.

3. L'usuari emplena el camp del nom i prem 
el botó de desar.

2. Es mostra un petit formulari per donar 
nom a la plantilla i desar-la.

4. La plantilla es desa amb el nom donat a 
l'espai de fitxers privat del usuari.

 

Cas d'us: Aplicació de Plantilles

Actors: Administradors, Professors, Estudiants

Propòsit: Permetre a l'usuari aplicar les plantilles a wikis de creació nova.

Resum: Permet a l'usuari crear wikis noves a partir de plantilles desades anteriorment i 
així crear wikis no buides automàticament.

Curs d'esdeveniments habitual

Actors Sistema

1. L'usuari escull la opció de crear una nova 
wiki.

3.  L'usuari  omple  el  formulari  i  escull  la 
opció de fer servir una plantilla.

5.  L'usuari  escull  una  plantilla  del  seu 
directori  privat  i  finalitza  el  procés  de 
creació.

2. Es mostra el formulari per crear una nova 
wiki.

4. El sistema mostra un navegador de 
fitxers per tal de que s'esculli la plantilla.

6. Es mostra la pàgina principal de la nova 
wiki amb la plantilla aplicada.
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6.5.4 Procediment

La  implementació  d'aquesta  funcionalitat  es  divideix  en  els  dos  blocs  explicats  a  la 

solució, la creació de plantilles i la aplicació de plantilles. Però els dos blocs comparteixen 

dos fitxers creats específicament per a les plantilles, un anomenat  templatelib.php  que 

conté un conjunt de mètodes que implementen la lògica necessària per a les plantilles i un 

altre anomenat template.php que gestiona tots els processos de les plantilles, executa tot 

allò que es troba al primer fitxer quan s'escau i redirigeix a l'usuari en cada cas.

La creació de plantilles es pot dividir en dues parts, en primer lloc el petit formulari a la 

pestanya map i en segon lloc el procés de creació i emmagatzematge de la plantilla.

La primera part consisteix en afegir una opció més al desplegable de la pestanya map i 

crear el formulari que es mostrarà quan s'esculli la nova opció. L'explicació detallada dels 

menús desplegables es troba a la secció 5, subsistemes de Moodle. Per implementar el 

formulari es va crear el següent mètode:

• print_template_contents():  Aquesta  funció  s'ha  creat  dins  de  la  classe 

page_wiki_map ja que s'encarrega de mostrar el formulari de creació de plantilles i  

no rep cap paràmetre perquè la  classe a la  que pertany ja  disposa de tota  la 

informació necessària.

El mètode crea un formulari que està format per quatre camps, un camp de text per 

introduir el nom de la plantilla, un botó per enviar el formulari i dos camps ocults. El 

primer camp ocult conté l'identificador de la pàgina de la wiki on ens trobem i el  

segon serveix per indicar que l'acció que s'està duent a terme és la creació d'una 

plantilla. Aquest formulari s'envia a template.php.

La segona part de la creació de plantilles engloba tota la lògica i els processos per crear i 

desar la plantilla a partir de les dades del formulari. Per crear i desar la plantilla s'ha creat  

un mètode a la llibreria templatelib.php:

• wiki_save_template(swid, nom):

◦ Swid: Identificador de la wiki a partir de la qual s'ha de crear la plantilla.

◦ Nom: Nom que se li ha de donar al fitxer on es desarà la plantilla.
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Primer, el mètode obté totes les pàgines de la wiki a partir de l'identificador rebut. 

Després,  mitjançant  el  DOM17,  es  crea  un  document  XML10 amb el  node  arrel 

<template> i per cada pàgina de la wiki es crea, a dins de l'arrel, un node <page> 

que conté el  format,  títol  i  contingut de la pàgina. Cal  desar el  format de cada 

pàgina degut a que el contingut està en un format determinat i si s'intentés aplicar 

la plantilla amb un format incorrecte no es visualitzaria correctament. A continuació 

es mostra un exemple de l'estructura d'una plantilla en XML10:

<template>

<page>

<format>format de la pàgina</format>

<title>”Títol de la pàgina”</title>

<content>”Continguts de la pàgina”</content>

</page>

<page>

....

</page>

.........

</template>

Un cop creat l'arbre XML10 amb la informació de la wiki que cal desar per fer una 

plantilla,  aquesta es desa amb el nom donat afegint  un nombre que codifica el 

moment de la creació a l'àrea de fitxers privada de l'usuari que ha creat la plantilla  

sota  el  directori  templates.  S'afegeix  aquest  nombre  al  nom de  la  plantilla  per 

garantir que no hi haurà dues plantilles amb el mateix nom mai i evitar conflictes a  

l'àrea de fitxers del usuari, aquest procediment s'ha extret del mecanisme de còpies 

de seguretat de Moodle 1.9.

El sistema de fitxers de Moodle es descriu a la secció 5, subsistemes de Moodle. Per 

desar un fitxer cal en primer lloc recuperar la instància del sistema de fitxers de l'aplicació 

amb el mètode  get_file_storage() que retorna un objecte que representa el sistema de 

fitxers  i  en  segon  lloc,  fent  servir  l'objecte  recuperat,  cal  utilitzar  el  mètode 

create_file_from_string() que fa persistent un fitxer:

• create_file_from_string(fitxer, contingut):

◦ Fitxer: Una llista que contingui tota la informació necessària per crear el fitxer:  
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nom del fitxer i els diferents identificadors de l'àrea de fitxers on cal desar-lo.

◦ Contingut: El contingut del fitxer.

Un cop creada la plantilla es mostra un missatge informant de que la plantilla ha estat  

creada amb el nom donat sota el directori templates a l'espai de fitxers privat del usuari i 

finalment l'usuari és redirigit a la portada de la wiki.

La  aplicació  de  plantilles  es  divideix  en  tres  parts:  la  implementació  dels  elements 

necessaris per que l'usuari pugui escollir una de les seves plantilles a l'hora de crear una  

wiki, l'enllaçat de la plantilla a la wiki un cop creada i la aplicació de la plantilla quan es fa 

el primer accés a la wiki.

La primera part, consisteix en afegir un nou element al formulari de creació de wikis que 

mostri  un selector  de fitxers per tal  de que l'usuari  esculli  la plantilla d'entre els seus 

fitxers.  Per  a  aquest  propòsit  s'ha  fet  servir  el  mètode  addElement() de  la  API11 de 

formularis de Moodle amb un element del tipus “filechooser” que és un petit navegador de 

fitxers que permet escollir un fitxer. L'explicació detallada dels formularis de Moodle es pot 

trobar a la secció 5, subsistemes de Moodle.

Després  d'enviar-se  el  formulari  aquest  es  processa  i  comença  la  segona  part  de  la 

aplicació de plantilles.  Per a aquesta segona part  s'ha hagut  de modificar la base de 

dades de Moodle per poder guardar una associació entre una wiki i la seva plantilla.

El primer disseny va ser afegir a la taula wiki un nou atribut on es desaria la referència a la 

plantilla (el seu SHA115), però més endavant es va descartar per dos motius: el primer és 

que aquest nou camp, que té un volum considerable, faria créixer la taula wiki de forma 

desmesurada fent l'accés a les wikis molt menys eficient. El segon motiu reforça el primer 

i és que la majoria de wikis no faran servir una plantilla i per tant en molts casos aquest 

camp estarà buit però ocupant el seu espai igualment. És per tant un disseny poc eficient 

en quant a espai.

Més tard es va decidir desar la associació entre wikis i plantilles a una nova taula creada  

específicament amb aquest propòsit que només contindrà parells identificador de wiki i 

referència a plantilla. D'aquesta manera, l'espai que s'ocupa amb les plantilles s'aprofita 

totalment i la taula wiki no creix desmesuradament mantenint el rendiment actual. La única 
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contrapartida que té és que a l'hora de recuperar una plantilla s'haurà de fer una consulta 

més a la base de dades, que és una operació costosa. Però com que la plantilla només 

s'ha de consultar  una vegada en tota la  existència d'una wiki  aquesta  consulta  extra 

només s'executaria un cop i per tant no suposa un problema de rendiment.

Al tractar-se d'una modificació de la base de dades, calia afegir una nova entrada al fitxer  

upgrade.php i augmentar el nombre de versió del mòdul per tal de que s'iniciés el procés 

d'actualització del sistema i s'executessin les accions necessàries per crear la nova taula. 

El procés d'actualització de Moodle es detalla a la secció 5, subsistemes de Moodle.

Un cop creada la taula anomenada wiki_templates per associar la plantilla a una wiki calia 

fer les accions necessàries al enviar el formulari per desar una còpia de la plantilla a l'àrea 

de fitxers de la wiki ja que no es pot obtenir directament dels fitxers privats del usuari i fer  

la associació a la nova taula. Aquestes accions es duen a terme al mètode add_instance()  

de lib.php que és el mètode que s'executa al crear-se una instància del mòdul.

En primer lloc es desa una copia del fitxer que conté el selector de fitxers a l'àrea de 

fitxers de la wiki de la mateixa manera vista al crear una plantilla i després s'insereix una 

nova entrada a la taula wiki_templates que conté l'identificador de la wiki i la referència al 

fitxer a l'àrea de fitxers de la wiki  que s'acaba de desar per tal  de poder obtenir-lo al 

aplicar la plantilla.

Finalment, cal assegurar-se d'esborrar les entrades a la taula nova de la wiki en cas de  

que  aquesta  s'esborri  pel  fet  de  que  al  no  haver-hi  claus  foranes  degut  a  la  capa 

d'abstracció a les bases de dades per fer Moodle compatible amb qualsevol SGBD6 s'han 

d'esborrar totes les dades associades a una wiki a altres taules de la base de dades de 

forma manual.

Per fer-ho, només cal afegir al mètode delete_instance(), que és el mètode que s'executa 

quan  s'esborra  la  instància  d'un  mòdul,  una  operació  d'esborrat  de  les  entrades  que 

continguin l'identificador de la wiki que es vagi a esborrar de la taula wiki_templates.

S'ha fet servir el mètode delete_records() de la API11 de Moodle que funciona igual que el 

d'inserció ja vist anteriorment.

Per acabar, només queda fer que la plantilla s'apliqui en el moment de fer el primer accés 

a la wiki. L'aplicació es fa en aquest moment i no abans perquè amb els modes de grups i 
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individuals, la plantilla s'haurà d'aplicar més d'una vegada a les diferents subwikis de la  

wiki  creada,  ja  que  cada  estudiant  o  grup  respectivament,  tindrà  la  seva  pròpia  wiki 

independent i no és fins al primer accés que es crea la subwiki i apareix el formulari per  

crear la portada de la wiki. Per tant, s'ha seguit el mètode ja implementat.

En primer lloc, s'ha afegit codi al fitxer view.php per tal de que s'apliqui la plantilla quan un 

usuari intenti accedir a la wiki per primer cop. Al codi ja es comprova si és el primer accés 

que es fa per mostrar el formulari de creació de la portada, només cal canviar aquesta 

part per tal de que apliqui la plantilla en comptes de mostrar el formulari si fos el cas.

Per  comprovar  si  la  wiki  té  una  plantilla  associada  s'ha  creat  el  mètode 

wiki_has_template() al fitxer templatelib.php:

• wiki_has_template(wiki):

◦ Wiki: Identificador de la wiki a comprovar.

◦ Retorna: Cert si la wiki té una plantilla associada, fals altrament.

Si la wiki té una plantilla associada, es redirigeix a template.php indicant que l'acció a dur 

a terme és la aplicació de plantilla i aquest s'encarregarà d'aplicar la plantilla i mostrar la 

wiki a l'usuari en acabar.

Per aplicar la plantilla s'ha creat el mètode  wiki_apply_template()  que donada una wiki 

n'obté la plantilla associada i l'aplica:

• wiki_apply_template(wiki):

◦ Wiki: Identificador de la wiki a la que s'ha d'aplicar la plantilla.

En primer lloc, s'obté la referència a la plantilla associada a la wiki i es recupera 

el  contingut  del  fitxer  en  XML10.  Després,  es  recorren  una  a  una  totes  les 

etiquetes <page> de la plantilla i finalment, per cada etiqueta es crea una nova 

pàgina a la wiki amb el títol, format i continguts extrets del node en el que ens 

trobem a la plantilla.

Un cop aplicada la  plantilla,  l'usuari  és redirigit  a la wiki  abans mostrant un missatge 

indicant que s'ha aplicat correctament la plantilla. De no haver-se aplicat correctament per 

algun motiu, es mostraria un missatge indicant l'error i es redirigiria l'usuari a la pàgina 

principal del curs.
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6.5.5 Problemes

La tasca de plantilles va tenir dues dificultats: la primera va ser aprendre a fer servir el 

sistema de fitxers de Moodle tant per desar com per carregar una plantilla. La dificultat ve 

donada per la falta de documentació referent a aquesta part de la API11 i la complexitat 

que té per tal  de que sigui segura. Es pot trobar l'explicació del sistema de fitxers de 

Moodle a la secció 5, subsistemes de Moodle.

La segona dificultat va ser el fet de dissenyar, implementar i gestionar tot allò referent a 

les associacions de plantilles a les wikis a la base de dades. Es va canviar el  primer 

disseny per un de millor i això va suposar una reestructuració de la base de dades. Primer  

es va haver de tornar la taula wiki al seu estat original abans d'afegir el camp per associar  

la plantilla i  després crear la nova taula.  A més, degut a que no es disposa de claus 

foranes a les bases de dades abstractes de Moodle es va haver d'afegir un camp que a 

priori  no és necessari  a la taula per fer-lo servir  com a clau primaria perquè sinó les  

operacions d'inserció de dades donaven errors. El fet de tenir les plantilles a una taula a  

part  també  va  implicar  tenir  cura  de  que  al  esborrar  una  wiki  s'esborrés  la  plantilla 

associada.

6.5.6 Proves

Després d'implementar la solució proposada es va crear un joc de proves per comprovar-

ne la correctesa:

• Entorn: Un curs amb tres wikis,  una en format HTML7,  una en Creole i  una en 

NWiki amb algun contingut a cadascuna.

• Execució: Per a cadascuna de les wikis de que disposem es crea una plantilla i es 

verifica la seva creació i el seu contingut. Després, per cada plantilla, es creen tres 

wikis  més,  cadascuna amb un format  diferent,  utilitzant  la  plantilla  al  crear-les. 

D'aquesta  manera  es  proven  tots  els  tipus  de  plantilla  amb  tots  els  formats 

possibles.

• Resultat esperat: Totes les plantilles s'han de generar i desar correctament i amb el 
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contingut adient.  Al aplicar cada plantilla a una wiki,  la nova wiki  ha de tenir el  

mateix aspecte que la wiki a partir de la qual s'ha creat la plantilla per a tots els 

formats possibles.

Un cop executades les proves s'ha comprovat que la creació de plantilles funciona de 

forma correcta generant el fitxer esperat a la localització esperada i que en aplicar una 

plantilla a una wiki nova el contingut és idèntic al de la wiki a partir de la qual s'ha creat la  

plantilla emprada.

6.5.6 Conclusions

Un  cop  verificats  els  resultats  de  les  proves  executades  es  pot  afirmar  que  la 

implementació de la solució proposada per a les plantilles de la wiki funciona de forma 

correcta i compleix els requisits de la proposta. Per tant es pot concloure que la incidència  

ha estat resolta satisfactòriament.

Una millora que cal fer al sistema de plantilles és que quan les operacions d'accés a les 

bases de dades de la API11 de Moodle funcionin correctament no caldrà tenir un camp 

innecessari com a clau primaria i es podrà fer servir l'identificador de la wiki com a clau 

primaria. Queda garantit que no hi haurà entrades repetides amb el mateix identificador de 

wiki ja que una wiki només pot tenir associada una única plantilla.

Aquesta incidència té una petita dependència amb la tasca 2, el sistema d'etiquetes ja que 

ambdues són elements que cal afegir al menú desplegable de la pestanya map. Al ser 

aquest menú seqüencial, la falta d'un dels elements fa que els elements posteriors deixin 

de funcionar a menys que es readapti el codi del menú. 
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6.5.7 Resposta a la incidència

A new feature has been added in the wiki that allows the user to create templates from a 

wiki, to afterwards apply then into newly created wikis and copy all the contents.

A new option has been added to the map tab in the wiki called “create template” which 

displays a small form to give a name to the template to be created and then create a 

template out of the current wiki.

To apply a template  to  new wikis  a  file  chooser  element  has been added to  the wiki  

creation form so the user can select a template file to apply to the wiki.

This  new  feature  will  make  easy  creating  multiple  wikis  with  the  same  structure  so 

students may start using the wiki with a non blank wiki. 

6.6 Tasca 5: Enllaç de tornada

6.6.1 Descripció de la incidència

• Descripció original al tracker:

In the 2.0 wiki there is no way of returning to the referring page after viewing/editing a page in the wiki, the only 

way to navigate is to use the breadcrumb trail or add in custom navigation.

Would be good to have a link at the bottom of the page to the referring page(s), and maybe even better to show 

a navigation area with links to recently viewed pages in the wiki.

Just an idea - navigating at the moment is a pain (using it quite regularly and this is one of the few things which 

I'm not liking).

Una  de  les  manques  que  esmentaven  alguns  usuaris  de  Moodle  és  que  és  que  la  

navegació pels enllaços de la wiki és una mica farragosa. En concret, si l'usuari arribava a 

una pàgina a través d'un enllaç, era complicat tornar a la pàgina des de la que s'havia 

arribat. Per això, es demanava que d'alguna manera es pogués tornar a la pàgina de la  

que es ve fàcilment.
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6.6.2 Solució

Per satisfer el requisit de poder tornar a la pàgina des de la qual s'ha arribat a la que ens 

trobem actualment es proposa que si s'arriba a una pàgina a través d'un enllaç a una altra  

pàgina,  aparegui  a la  cantonada inferior  esquerra de la  pàgina un enllaç que permeti  

tornar a la pàgina des de la que s'ha arribat.

6.6.3 Procediment

Primer de tot, abans d'implementar res, calia decidir de quina forma es podria saber si 

s'arriba a una pàgina des d'un enllaç a una altra pàgina i no d'un índex o navegador de 

barres. Es va decidir fer que els enllaços continguessin un paràmetre més que indiqués a 

la nova pàgina que s'hi ha arribat des d'una altra pàgina i aquesta hauria de reaccionar 

adequadament fent aparèixer l'enllaç de tornada.

Un cop decidit  el  procediment,  calia implementar el  procés descrit  que té  dues parts:  

l'alteració dels enllaços a altres pàgines i la reacció de la pàgina a la que s'arriba per que 

crei l'enllaç de tornada.

Per poder alterar els enllaços a pàgines dins del contingut d'una pàgina calia manipular el  

generador d'enllaços del parser16 de la wiki.

El parser16, analitza el contingut de cada pàgina i quan troba la nomenclatura que indica 

que s'està fent una referència a una altra pàgina, substitueix aquesta referència per un 

enllaç vàlid fent servir el generador d'enllaços.

Es va buscar al codi del generador d'enllaços el moment en el que afegeix paràmetres a  

95

Enllaç de tornada



Desenvolupament d'extensions per al Wiki de Moodle 2.0

la URL i es va inserir un nou paràmetre anomenat “referring” que conté l'identificador de la 

pàgina de la que es ve. D'aquesta manera la pàgina a la que arribem sabrà amb un sol  

paràmetre si es ve d'una altra pàgina i quina és aquesta pàgina.

La segona part consisteix en afegir codi al fitxer view.php per tal de que reculli aquest nou 

paràmetre  opcional,  de  la  mateixa  manera  que es  recullen  la  resta  de paràmetres  al 

sistema.  El  pas  de  paràmetres  es  descriu  amb detall  a  la  secció  5,  subsistemes de 

Moodle.

Després,  calia  afegir  el  codi  que  imprimís  l'enllaç  en  cas  d'haver  rebut  el  paràmetre 

referring a la classe  page_wiki_view del fitxer pagelib.php. Aquesta classe s'encarrega de 

la visualització de les pàgines de la wiki.

Es va afegir al final del mètode print_content(), que mostra el contingut d'una pàgina, el 

codi que comprovés si es venia d'una altra pàgina i en cas afirmatiu generés l'enllaç de 

tornada i el mostrés per pantalla.

6.6.4 Problemes

L'única  dificultat  en  aquesta  tasca  es  va  trobar  a  l'hora  de  modificar  el  generador 

d'enllaços al parser16 de la wiki perquè el funcionament és una mica confús i va costar 

trobar  el  punt  on  s'havia  d'afegir  el  nou  codi  i  com fer  arribar  la  nova  informació  al 

generador d'enllaços.

El parser16 de la wiki, per crear els enllaços a dins del contingut, crida a un seguit de 

mètodes per generar un enllaç vàlid ja que els enllaços a dins de la wiki es fan de forma  

simbòlica fent servir només el títol de la pàgina a la que es vol anar. Aleshores, quan es 

troba un enllaç, s'ha de determinar quina és la ruta real de la pàgina i generar l'enllaç 

autèntic. És en aquest punt on s'ha d'afegir el paràmetre nou.

Va ser difícil trobar aquest punt perquè les funcions no es criden de forma normal, sinó 

que es fa servir una funció de crida de funcions a la que se li ha de passar en text el nom  

de la funció a cridar i els seus paràmetres. Això fa que sigui molt complicat trobar el flux 

d'execució de l'aplicació al codi.
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6.6.5 Proves

Per verificar que la implementació compleix els requisits establerts a la solució s'ha creat 

un joc de proves que ho determini:

• Entorn: Una wiki qualsevol amb al menys dues pàgines i amb una de les pàgines 

com a mínim amb un enllaç al contingut.

• Execució: S'accedeix a la wiki de la que es disposa i dins d'aquesta a la pàgina que 

contingui un enllaç al seu contingut. Es fa servir l'enllaç per anar a l'altra pàgina i es 

fa servir l'enllaç de tornada (si apareix).

Finalment, s'accedeix a la pàgina a la que s'ha accedit abans mitjançant l'enllaç a la 

primera  pàgina  des  d'un  altre  lloc,  com  per  exemple  l'índex  de  la  wiki,  i  es 

comprova que en aquest cas l'enllaç de tornada no apareix.

• Resultat  esperat:  S'espera  que  aparegui  un  enllaç  de  tornada  si,  i  només  si, 

s'accedeix a una pàgina a través d'un enllaç al contingut d'una altra pàgina i que en 

qualsevol altre cas no apareix l'enllaç de tornada.

També s'espera que en els casos en que aparegui l'enllaç de tornada aquest porti a 

la pàgina adient en cada cas.

Al executar les proves s'ha vist que el resultat obtingut és l'esperat per al joc de proves i  

que totes les condicions del resultat esperat es compleixen i per tant tot funciona amb 

normalitat.

6.6.6 Conclusions

Acabades les proves ha quedat demostrat que la implementació realitzada per a aquesta  

tasca compleix tots els requisits de la solució proposada i que es comporta com s'espera. 

Aleshores es pot concloure que la incidència ha estat resolta adequadament.

Aquesta incidència no té cap efecte secundari  en altres funcionalitats de la wiki  ni  de 

Moodle.
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6.6.7 Resposta a la incidència

A link to the referring page will show up in the down left corner of the page when coming 

from a link in another page. This will improve quick navigation through pages in the wiki.

6.7 Tasca 6: Bloqueig de wikis

6.7.1 Descripció de la incidència

• Descripció original al tracker:

It would be great to have:

(1) the ability to close (and open) a wiki to access on a given date and time, and

(2) the ability to manually assign a grade to a wiki

Dels dos punts sol·licitats a la descripció, només s'ha tractat el primer ja que el segon no 

té res a veure amb el títol de la incidència i a més es tractarà en una altra tasca.

El punt a tractar, demana si es pot afegir una funcionalitat per la qual un usuari que pugui  

administrar wikis tingui la possibilitat de determinar en quins moments serà accessible la 

wiki per als estudiants indicant una data d'obertura i/o una data de tancament.

6.7.2 Solució

La  solució  proposada  es  basa  en  la  mateixa  funcionalitat  ja  existent  al  mòdul  Quiz 

(qüestionari) de la qual se n'ha estudiat el disseny i la implementació.

El bloqueig consistirà en dos selectors de data i hora afegits al formulari de creació i edició 

de  la  wiki.  Hi  haurà  un selector  per  a  la  data  d'obertura  i  un  altre  per  a  la  data  de 

tancament. Cada selector es pot habilitar o deshabilitar amb una casella de verificació 

(checkbox) que tindrà al  costat. D'aquesta manera es pot escollir tenir ambdues dates 

activades, desactivades o només activar una de les dues, donant així llibertat absoluta a 
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l'usuari per escollir el tipus de bloqueig que prefereixi.

6.7.3 Procediment

La implementació de la solució proposada es pot dividir en tres parts: afegir els selectors 

de data i hora al formulari de creació i edició de wikis, les modificacions necessàries per 

poder desar a la base de dades aquestes dues dates del formulari i el bloqueig de la wiki  

quan un usuari intenti accedir en un moment en el que no pot.

La primera part és molt senzilla i consisteix en afegir dos elements nous al formulari de 

creació i  edició de wikis mitjançant el  mètode  addElement()  amb un element del tipus 

“datetimeselector” i anomenar-los “opendate” i “closedate”. L'explicació detallada sobre els 

formularis de Moodle i el mètode  addElement()  es troba a la secció 5, subsistemes de 

Moodle.

Per a la segona part, la primera cosa que cal fer és alterar la taula wiki de la base de 

dades i  afegir-li  dos camps més per desar  les dues noves dates del  formulari.  Per a 

realitzar aquesta alteració cal modificar l'estructura de la base de de dades al fitxer XML 10 

que la representa i afegir el codi necessari a upgrade.php per que es facin els canvis a la 

base de dades real. Finalment cal augmentar el nombre de versió del mòdul wiki per tal de 

que s'activi el procés d'actualització. L'explicació detallada del procés d'actualització es 
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pot trobar a la secció 5, subsistemes de Moodle.

Els dos camps nous a la base de dades tenen els mateixos noms que els selectors al  

formulari (opendate i  closedate) perquè d'aquesta manera es desen a la base de dades 

automàticament al trobar el sistema concordança i no cal fer cap modificació al mètode 

add_instance() del fitxer lib.php.

Per  acabar,  la  tercera  part  consisteix  en  fer  les  modificacions  necessàries  al  fitxer 

view.php per tal  de que comprovi si l'usuari té permís per veure la wiki en el moment 

actual.  Amb  aquesta  finalitat,  s'ha  creat  un  mètode  al  fitxer  locallib.php anomenat 

wiki_check_timelock() que, donada una wiki, comprova si l'usuari pot accedir a la wiki en 

el moment actual o no:

• wiki_check_timelock(wiki, context)

◦ Wiki: Identificador de la wiki que es vol comprovar.

◦ Context:  Context  en  el  que  es  troba  l'usuari.  Cal  passar  el  context  per 

comprovar si l'usuari té permís per administrar wikis.

◦ Retorna: Cert si l'usuari pot administrar una wiki o es troba dins de l'interval de 

temps en el que la wiki és accessible, fals altrament.

Cal  puntualitzar,  que  aquesta  funcionalitat  s'ha  desenvolupat  de  manera  que  aquells  

usuaris que, dintre del curs, tinguessin permís per crear wikis i manipular-les no fossin 

afectats pel bloqueig. D'aquesta manera, per exemple, administradors i professors, que 

habitualment disposen d'aquesta capacitat, tenen accés a les wikis bloquejades en tot 

moment.

Per  verificar  aquest  permís,  s'ha  emprat  el  mètode  has_capability() amb  el  permís 

“mod/wiki:managewiki”.  L'explicació  detallada  del  sistema  de  permisos  i  el  mètode 

has_capability() es pot trobar a la secció 5, subsistemes de Moodle.

Aleshores, n'hi ha prou amb comprovar si l'usuari pot veure la wiki al principi del fitxer 

view.php i denegar l'accés si no es pogués veure la wiki, indicant a l'usuari que la wiki no 

es troba disponible.
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6.7.4 Problemes

La única complicació d'aquesta tasca es troba en les modificacions que calia fer a la base 

de dades per poder desar els nous elements del formulari. Si més no, al haver adquirit  

experiència a altres tasques, com les plantilles, en la manipulació de les bases de dades 

de Moodle, el procés va ser molt més ràpid i directe que anteriorment.

6.7.5 Proves

El joc de proves descrit a continuació s'ha dissenyat amb l'objectiu de verificar el correcte 

funcionament de la solució implementada i que tots els requisits establerts a la proposta 

de solució es compleixen:

• Entorn:  Una  wiki  qualsevol  amb  les  dates  d'obertura  i  tancament  habilitades  i  

fixades a una data i hora que puguin ser provades en poc temps. També hem de 

disposar de dos usuaris, un amb permís per crear i manipular wikis i un altre sense 

aquest permís.

• Execució:  Amb  tots  dos  usuaris  es  prova  d'accedir  a  la  wiki  en  les  següents 

situacions: abans de la data d'obertura, després de la data d'obertura però abans 

de la de tancament i finalment després de la data de tancament.

• Resultat esperat: Per a l'usuari amb permís de crear i manipular wikis s'espera que 

pugui accedir a la wiki  en tots els casos del joc de proves. Per a l'altre usuari, 

s'espera que només pugui  accedir  a  la  wiki  en el  segon cas,  quan ens troben 

després de la data d'obertura i abans de la de tancament.

Després d'executar les proves s'ha comprovat que per a tots els casos el comportament 

és el descrit als resultats esperats i que la wiki es bloqueja quan escau.
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6.7.6 Conclusions

Després de realitzar les proves i veure que tots els resultats obtinguts són positius, es pot 

afirmar que la incidència ha estat resolta satisfactòriament i que compleix tots els requisits 

de la solució dissenyada i per tant també els que es demanaven a la incidència.

6.7.7 Resposta a la incidència

A new feature has been added to the wiki allowing to set wiki's open and close dates. New 

fields have been added to the wiki creation and edit form to set those dates. All students 

will be redirected to the course main page when trying to access a wiki out of the allowed 

timespan. Teachers and admins are not affected by this time blocking though.

6.8 Tasca 7: Millores a l'historial

6.8.1 Descripció de la incidència

• Descripció original al tracker:

Some changes in history page.

History pages should not only show changes to pages, but also other events.

Creation

page edit

comment to page (added, removed modified)

page has been rated by user (or user changed page rating)

page has been tagged (added, removed modified)

For each event should be displayed the user, the date and time of event and a link to the object created.

creation and edit ... "view page version $version number"

comment "comment from user"

rate - actual rating and page rate average (when implemented)

102



Desenvolupament d'extensions per al Wiki de Moodle 2.0

tag - tagg added or removed

L'historial de la wiki de Moodle és un registre que mostra totes les edicions fetes a una 

pàgina de la wiki des de la seva creació. Aquest historial mostra actualment les diferents 

edicions que s'han anat fent per a la pàgina on es trobi l'usuari de forma cronològica. 

També disposa d'una eina per comparar del diferents “versions” de la pàgina entre elles, 

l'usuari selecciona dues versions i pot comparar-les. A continuació es mostra un historial 

d'edicions d'una pàgina de la wiki tal com és actualment:

La incidència sol·licita que a més de l'historial d'edició, també es mantingui i  es pugui 

consultar  l'historial  dels  comentaris,  les puntuacions (ratings) i  les etiquetes fetes a la 

pàgina, tant afegits com eliminats.
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De les vistes demanades, s'afegiran totes excepte la de les puntuacions ja que encara no 

han estat implementades per a la wiki 2.0.

6.8.2 Solució

La solució proposada per poder afegir els comentaris i les etiquetes al historial de la wiki  

consisteix en afegir un menú igual que el de la pestanya map que permeti escollir entre 

les tres vistes possibles: edicions (vista actual), comentaris, i etiquetes.

La vista de comentaris mostra tots els comentaris afegits i eliminats de la pàgina en ordre 

cronològic.

Per cada comentari, es mostra en columnes: l'acció (afegit o eliminat), l'usuari que ha fet  

l'acció, data i hora de l'acció i finalment un resum del contingut del comentari.

A més, si es clica sobre l'enllaç de la columna “acció”, es mostra el comentari i totes les 

edicions anteriors que aquest ha tingut.
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Pel  que fa  a les etiquetes,  el  funcionament  és  homòleg al  descrit  als  comentaris,  es 

mostra un llistat ordenat cronològicament de totes les etiquetes. Per cada etiqueta, es 

mostra en columnes: l'acció (afegida o eliminada), l'usuari que ha fet l'acció, data i hora de  

l'acció i finalment el nom de la etiqueta.

En el cas de les etiquetes, si es clica sobre l'enllaç de la columna acció, l'usuari és dirigit a  

la pàgina de gestió de la etiqueta del mòdul tag.

Finalment, després de fer una revisió de la solució descrita, es va decidir crear una vista 

105

Historial d'etiquetes

Edicions d'un comentari



Desenvolupament d'extensions per al Wiki de Moodle 2.0

més que combinés les tres vistes existents i posar-la com la nova vista per defecte.

Aquesta vista és una combinació de les tres vistes existents element per element.  Es 

mostren edicions de pàgina, comentaris i etiquetes barrejats i ordenats cronològicament.  

Per cada element mostrat al llistat es mantenen les característiques i enllaços descrits a la 

seva respectiva vista.

6.8.3 Procediment

La implementació d'aquesta solució es pot dividir en quatre parts, la creació dels elements 

descrits  a  la  solució:  el  menú  per  escollir  vista  i  les  tres  vistes  noves  (comentaris,  

etiquetes i historial complet).

La primera part, el menú de selecció de vista, s'ha implementat seguint el model observat 
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al  menú  de  la  pestanya  map.  Aquest  menú  està  definit  a  un  mètode  anomenat 

menu_map() al fitxer renderer.php, que conté diversos mètodes per mostrar per pantalla 

elements de la wiki.

S'ha creat un mètode semblant anomenat menu_history que genera el menú desplegable 

de l'historial amb una opció per cadascuna de les quatre vistes que hi ha (la antiga més 

les tres noves).

Després, s'ha modificat el codi de la classe  page_wiki_history a  pagelib.php que és la 

classe responsable de mostrar el contingut de la pestanya de l'historial.

La modificació consisteix en primer lloc en invocar el mètode creat per tal de que aparegui 

el menú desplegable al historial i en segon lloc en crear el bloc switch que mostri la vista 

adient  en  funció  de  la  opció  escollida.  L'explicació  del  funcionament  els  menús 

desplegables es pot trobar a la secció 5, subsistemes de Moodle.

La segona part,  la  vista  de  comentaris,  té  una implementació  força  complexa ja  que 

Moodle no manté la informació dels comentaris quan s'editen o s'esborren i per tant cal fer 

canvis a la base de dades per disposar d'aquesta informació i mostrar-la a la vista descrita  

a la solució.

En primer lloc, calia guardar els comentaris que els usuaris esborressin i es va crear una  

taula nova anomenada wiki_deleted_comments que guardava els comentaris esborrats i 

el  moment en que s'han esborrat.  Després, per poder mostrar totes les edicions d'un 

comentari,  es  va  crear  la  taula  wiki_comment_versions que  emmagatzema  totes  les 

edicions que ha tingut un comentari al llarg de la seva existència. El procés d'actualització,  

emprat per alterar les bases de dades, es descriu a la secció 5, subsistemes de Moodle.

Un  cop  creades  les  taules,  era  necessari  que  cada  cop  que  s'edités  o  esborres  un 

comentari es guardés una entrada a una d'aquestes taules. Per fer-ho s'ha afegit codi a la  

classe  page_wiki_comments  de  pagelib.php que,  per  cada  edició  o  esborrat  d'un 

comentari, afegeix una nova entrada a la taula adient amb la informació necessària del 

comentari  en  qüestió.  Per  desar  aquesta  informació  es  van  crear  dos  mètodes  a 

locallib.php que inserissin la informació a la base de dades:

• wiki_update_deleted_comments(comentari):

◦ Comentari: El objecte que representa el comentari que s'ha esborrat.
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S'extreu  tota  la  informació  del  comentari  rebut  i  s'insereix  a  la  taula 

wiki_deleted_comments fent  servir  el  mètode  insert_record() de  la  API11 de 

Moodle per a manipular bases de dades.

• wiki_update_comment_versions(comentari, pare):

◦ Comentari:  La  versió  del  comentari  que  acaba  de  ser  editada  i  per  tant 

desapareix de la taula de comentaris de Moodle.

◦ Pare: Identificador del comentari pare d'aquesta versió, correspon al comentari 

que ara està a la taula de comentaris i és el resultat d'editar el comentari rebut.

Es desa a la taula  wiki_comment_versions una nova entrada amb el comentari 

rebut,  tenint  com  a  comentari  pare,  aquesta  versió  i  totes  les  anteriors, 

l'identificador pare rebut.

 

Un cop es desava la informació per poder tenir un historial de comentaris, calia mostrar 

aquesta informació de la forma descrita.  Es van crear dos mètodes a  locallib.php per 

poder obtenir la informació dels comentaris a mostrar:

• wiki_count_comment_history(pàgina, context):

◦ Pàgina: Identificador de la pàgina de la que volem comptar els comentaris.

◦ Context: Context en el que ens trobem, és necessari perquè a Moodle tots els 

comentaris de tots els mòduls estan a la mateixa taula i cal el context per poder 

filtrar només aquells que pertanyin al mòdul wiki.

◦ Retorna: El nombre de comentaris, tant afegits com esborrats, que té la pàgina 

rebuda per paràmetre.

Aquest mètode s'ha creat per poder calcular la paginació de la vista abans de 

crear-la, seguint el comportament observat a la vista d'edicions de la pàgina.

• wiki_get_comment_history(pàgina, context, inici, nombre):

◦ Pàgina:  Identificador  de  la  pàgina  de  la  que  volem  consultar  l'historial  de 

comentaris.

◦ Context: Context en el que ens trobem, és necessari perquè a Moodle tots els 

comentaris de tots els mòduls estan a la mateixa taula i cal el context per poder 

filtrar només aquells que pertanyin al mòdul wiki.

◦ Inici:  Nombre  que  indica  el  punt   d'inici  dins  de  l'historial  de  comentaris  a 
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retornar.

◦ Nombre:  Indica  el  nombre  d'entrades  que  cal  retornar.  Aquest  paràmetre  i 

l'anterior s'utilitzen per poder paginar els resultat i no mostrar tot l'historial en 

una sola pàgina massa llarga.

◦ Retorna: Una llista amb un conjunt de comentaris afegits i eliminats a la pàgina 

ordenats cronològicament, limitada per els dos paràmetres numèrics rebuts.

Un cop es pot obtenir la informació, s'havia de mostrar. Per mostrar la informació es va 

crear el mètode print_comment_history() a la classe page_wiki_history:

• print_comment_history_content():

Obté la informació dels comentaris amb els mètodes descrits anteriorment, crea 

una taula com la que es descriu a la solució i recorre la llista de comentaris afegint 

per cadascun una fila a la taula.

Aquest  mètode  també  gestiona  la  paginació  de  l'historial  de  comentaris  de  la 

mateixa manera que ho feia l'historial d'edicions abans de les modificacions.

Per acabar amb aquesta part, calia mostrar les diferents versions d'un comentari quan 

l'usuari cliques sobre la columna d'acció d'alguna entrada.

En  primer  lloc,  es  va  crear  un  mètode  a  locallib.php anomenat 

wiki_get_comment_versions() que  permet  obtenir  totes  les  versions  anteriors  d'un 

comentari:

• wiki_get_comment_versions(comentari):

◦ Comentari: Identificador del comentari pel qual es volen obtenir les versions.

◦ Retorna:  Una  llista  amb  totes  les  versions  ordenades  cronològicament  del 

comentari rebut per paràmetre.

Després, per mostrar el  contingut de forma adequada, es va crear una nova classe a 

pagelib.php anomenada  page_wiki_comment_history que  obtingués  les  versions  d'un 

comentari i les mostrés. Aquesta acció la duia a terme el mètode  print_content() de la 

classe:

• print_content():
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Obté les versions d'un comentari i per cada versió mostra una taula igual que les 

que es fan servir a la pestanya de comentaris de la wiki.

Aquest mètode no necessita paràmetres perquè la classe ja disposa de tota la 

informació necessària.

Finalment, es va crear el fitxer  viewcommenthistory.php que, rebent un identificador de 

comentari  com  a  paràmetre  a  la  URL,  s'encarrega  d'instanciar  la  classe 

page_wiki_comment_history i fer que mostri les diferents versions del comentari.

Tots els enllaços de la columna d'acció dels comentaris porten a aquest fitxer indicant 

l'identificador del comentari.

La tercera part, la vista d'etiquetes, és semblant a la dels comentaris tret de que amb les 

etiquetes no cal gestionar les versions.

Per començar, cal guardar la informació de quan s'afegeix o elimina una etiqueta a una 

pàgina i s'ha creat una taula anomenada wiki_tag_history que guarda totes les etiquetes 

que s'afegeixen o eliminen.

Igual que en el cas anterior, cal fer canvis per que quan s'afegeix o elimina una etiqueta a 

una  pàgina  es  guardi  una  entrada  a  la  taula.  S'ha  modificat  el  codi  del  mètode 

wiki_save_page() de  la  llibreria  locallib.php que  actualitza  una  pàgina  quan  aquesta 

s'edita. En el punt on desa la llista actualitzada d'etiquetes s'ha afegit codi per que es 

guardin les entrades a l'historial d'etiquetes, per fer-ho s'ha creat el següent mètode a 

locallib.php:

• wiki_update_tag_history(etiquetes, pàgina):

◦ Etiquetes: Llista d'etiquetes actualitzada de la edició que s'acaba de fer a la 

pàgina.

◦ Pàgina: Identificador de la pàgina que s'ha editat.

Compara  la  llista  d'etiquetes  rebuda  per  paràmetre  i  la  llista  d'etiquetes  de  a 

pàgina abans de la edició per detectar quines etiquetes s'han afegit i quines s'han 

eliminat.  Per cada etiqueta afegida o eliminada insereix una nova entrada a la 

taula wiki_tag_history.
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Un cop es disposa de dades per mostrar al historial d'etiquetes cal crear la vista. Igual que 

en el cas anterior, s'han creat dos mètodes a locallib.php per obtenir la informació:

• wiki_count_tag_history(pàgina):

◦ Pàgina: Identificador de la pàgina.

◦ Retorna: El nombre d'entrades al historial d'etiquetes per a la pàgina donada. 

Aquest mètode s'ha creat per poder calcular la paginació de la vista abans de 

crear-la, seguint el comportament observat a la vista d'edicions de la pàgina.

• wiki_get_tag_history(pàgina, inici, nombre):

◦ Pàgina: Identificador de la pàgina.

◦ Inici: Nombre que indica el punt d'inici dins de l'historial d'etiquetes a retornar.

◦ Nombre:  Indica  el  nombre  d'entrades  que  cal  retornar.  Aquest  paràmetre  i 

l'anterior s'utilitzen per poder paginar els resultat i no mostrar tot l'historial en 

una sola pàgina massa llarga.

◦ Retorna:  Una llista  amb un conjunt  d'entrades de l'historial  d'etiquetes de la 

pàgina  rebuda  ordenades  cronològicament,  limitada  per  els  dos  paràmetres 

numèrics rebuts.

Finalment, només queda mostrar la informació de l'historial d'etiquetes a la vista descrita.  

De la mateixa manera que abans, s'ha creat un mètode a la classe page_wiki_history que 

mostri aquest contingut quan s'escau:

• print_tag_history_content():

Opera de la mateixa manera que  print_comment_history_content()  però amb les 

etiquetes.

En el cas de les etiquetes no cal cap desenvolupament més ja que l'enllaç a la columna 

d'acció porta a la pàgina de gestió de la etiqueta que ja existeix i pertany al mòdul tag.

Per acabar, la última part és la vista d'historial complet que combina totes les vistes en 

una de sola. Aquesta vista no té cap desenvolupament més que la funció que mostra el  

contingut ja que obté totes les dades dels mètodes descrits i emprats a les altres vistes.

S'ha creat un mètode a la classe page_wiki_history que mostra la vista:
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• print_full_history_content():

Recull  la  informació  de  les  tres  vistes  existents,  utilitzant  els  mètodes  descrits 

anteriorment, uneix totes les llistes en una de sola i la ordena cronològicament.

Després, per cada element de la llista comprova si és una versió de pàgina, un 

comentari o una etiqueta i afegeix la fila adient a la taula en cada cas.

 

Addicionalment, per poder ordenar cronològicament totes les dades d'aquesta tasca, s'ha 

creat  un mètode auxiliar  per  a  la  funció de  comparació  de  PHP5 ja  que les  dades a 

ordenar no són de tipus bàsics i per tant s'ha de definir com s'han de comparar.

• wiki_history_compare(objecte1, objecte2):

◦ Objecte 1 i 2: Els dos objectes qualssevol que es volen comparar per la seva 

data de creació. Han de tenir un atribut “timecreated” per poder fer servir  el 

mètode.

◦ Retorna: Cert si el primer objecte té un valor inferior a l'atribut “ timecreated” i 

per tant ha estat creat abans, fals altrament. D'aquesta manera, tot objecte a 

Moodle que tingui un atribut “timecreated” (la majoria en tenen) pot ser ordenat 

per data de creació.

També es va haver de tenir cura de mantenir la coherència a les bases de dades i es van 

afegir  operacions que esborressin totes les dades referents a una wiki,  quan aquesta 

s'eliminés, de les taules creades per a aquesta funcionalitat.

6.8.4 Problemes

La gran dificultat d'aquesta tasca es troba en el fet de que es treballa amb un volum de 

dades molt gran i de tipus molt variat. Per aquest motiu, cal fer molts canvis a la base de 

dades,  com  ja  s'ha  vist,  i  s'han  de  fer  moltes  operacions  de  consulta,  modificació, 

ordenació i tractament variat de la informació.

També va suposar una dificultat el fet d'haver de garantir la correctesa de les bases de 

dades quan s'esborrava una wiki eliminant tota la informació referent a la wiki a eliminar a 
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les noves taules creades.

6.8.5 Proves

Per tal de comprovar la validesa de la implementació de la solució i verificar que és tal  

com s'ha proposat i descrit, s'ha creat el següent joc de proves:

• Entorn: Una wiki qualsevol amb almenys una pàgina. Aquesta pàgina ha de tenir 

els elements següents com a mínim (tots afegits després de la implementació de la 

solució):

◦ Ha d'haver estat editada dos cops com a mínim.

◦ Ha de tenir al menys un comentari afegit i un comentari esborrat.

◦ Al menys un comentari ha de tenir una edició feta.

◦  Ha de tenir al menys una etiqueta afegida i una eliminada.

• Execució: Es va a la pestanya de l'historial a la wiki i es van escollint totes les vistes 

del menú una a una i es comproven.

• Resultat esperat: Per cada vista han d'aparèixer tots els elements que s'han afegit,  

editat o eliminat a la pàgina. Després, per cada element, totes les dades mostrades 

han de ser correctes i tots els enllaços han de tenir el comportament descrit a la 

solució.

Finalment,  les  pàgines  a  les  que  condueixen  els  enllaços  han  de  mostrar  la 

informació adient en cada cas.

Al executar aquest joc de proves s'ha comprovat que totes les vistes són correctes, que 

tots els elements llistats són correctes i que tots els enllaços creats funcionen tal com es 

descriu a la solució. També es mostra correctament tota pàgina a la que s'arriba des d'un 

enllaç al historial.
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6.8.6 Conclusió

Després de realitzar les proves i haver garantit que tots els requisits es compleixen i que 

tots  els  resultats  són  els  esperats,  es  pot  afirmar  que  la  incidència  ha  estat  resolta 

correctament.

Aquesta  incidència  no  té  cap efecte  en altres  funcionalitats  del  sistema ni  té  efectes 

secundaris negatius. Només afecta a la pestanya historial de la wiki.

Una millora que cal fer en aquest apartat és incorporar l'historial de puntuacions (rates) un 

cop aquests hagin estat implementats.

6.8.7 Resposta a la incidència

The history tab in the wiki  has been renewed and now shows also comment and tag 

history of the page. A menu has been added to choose which view to show.

Each of  the new views shows the action done (add or  delete comment/tag),  the user  

performing the action, the time the action has been done and a small overview of the 

element.

Also, if the user clicks on the action column link the comment, with all it's previous editions,  

will be shown in the comment view and the tag management page will be shown in the tag 

view.

Moreover, the default view has been changed to a full history view combining all  three 

views (page editions, comments and tags) in a single view containing all the history of the 

page mixed and chronologically sorted. All elements in this view keep the properties and 

behavior they have in their own views.
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6.9 Tasca 8: Grades

6.9.1 Descripció de la incidència

Aquesta tasca no és una incidència extreta del tracker de Moodle, sinó que és una tasca 

assignada pel tutor del projecte. De totes maneres, tot i no haver-se obtingut del tracker, 

és igual que una incidència de nova funcionalitat i el procediment seguit és transferible.

Moodle dóna la possibilitat de que les activitats dels cursos siguin puntuables i es pugui 

posar nota als estudiants.

Les notes les gestiona un mòdul que ja ve incorporat anomenat Gradebook. Aquest mòdul 

gestiona tot allò relacionat amb les puntuacions: controla quins elements puntuables hi ha 

al  curs,  quina escala de notes fan servir,  permet crear escales i  categories de notes,  

calcula la mitja de totes les activitats puntuables del curs, etc... 

També ofereix diverses vistes per tal de que tan estudiants com professors puguin veure 

les notes del curs, mostrant totes les activitats puntuables amb les seves notes i la nota 

final calculada fent la mitja de totes les activitats.

Per  tal  de  que una activitat  sigui  puntuable,  el  mòdul  ha  d'implementar  una sèrie  de 

mètodes que després Moodle farà servir per fer interactuar el mòdul amb el Gradebook i 

que aquest gestioni les notes per a les instàncies del mòdul.

A més, cal que el mòdul ofereixi al personal docent alguna forma de posar notes als seus 

estudiants dins del mòdul en cas de que aquestes s'hagin de posar manualment. L'altra 

opció és que es calculin de forma automàtica, però no és el cas per a la wiki.

Per aquesta tasca, es demana que s'implementi el sistema de grades (qualificacions) per 

a la wiki de Moodle i que d'aquesta manera les wikis puguin puntuar-se.
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6.9.2 Solució

La solució proposada per aquesta tasca consisteix, en primer lloc, en donar la possibilitat  

d'escollir si la wiki és puntuable o no i quina escala es farà servir per puntuar. Per fer tal  

cosa, s'ha afegit  un nou element al  formulari  de creació i  edició de wikis que permet  

indicar si la wiki és puntuable o no i escollir una escala de puntuació.

Després, cal afegir una nova pestanya a la wiki de Moodle anomenada grade (qualificar) 

que només aparegui  quan la  wiki  és  puntuable  i  només sigui  visible  als  professors  i  

administradors si es compleix la condició anterior. Aquesta pestanya, contindrà tot allò que 

cal per puntuar als participants del curs per a la wiki.

En clicar la pestanya, es desitja que mostri un llistat d'estudiants del curs on es podrà 

posar una nota, o  actualitzar-la si ja en tenia una, a cadascun dels alumnes. Per a cada 

usuari inscrit al curs, es mostra: un enllaç a un informe d'activitat del estudiant per poder  

avaluar-lo, la nota actual (en blanc si no en té), la data en que es va modificar la nota per 

últim cop (en blanc si no té nota) i per últim, un selector per poder escollir la nota a posar 

a l'usuari.
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Quan s'escull un valor del selector de nota, aquesta s'aplica automàticament a l'usuari i  

s'actualitzen les dades mostrades al llistat i al Gradebook.

Per últim, si es clica sobre l'enllaç de la columna d'activitat, es mostra un informe de tota 

la participació que ha tingut l'estudiant a la wiki per tal de que el professor disposi de tota  

la informació referent a cada estudiant pel que fa a la wiki a una mateixa pàgina i pugui, 

revisant aquest informe, avaluar còmodament a cada alumne i així posar notes a la vista 

anterior.

En aquesta pàgina es mostra l'activitat que l'usuari ha tingut a la wiki durant el curs. En 

primer lloc, es mostra un petit resum d'activitat que indica: nombre de visites realitzades, 

nombre d'edicions de pàgines fetes, nombre de comentaris creats i nombre d'etiquetes 

afegides. També es mostra la data i hora de l'últim accés de l'usuari al sistema.

117

Activitat de l'usuari



Desenvolupament d'extensions per al Wiki de Moodle 2.0

En segon lloc, es mostra una taula amb l'informe d'activitat detallat, on per cada aportació 

de l'estudiant  es mostra:  acció  realitzada (edició  d'una pàgina,  creació/eliminació  d'un 

comentari o creació/eliminació d'una etiqueta) , la pàgina on s'ha realitzat l'acció, data i  

hora en que s'ha realitzat l'acció i finalment informació addicional sobre l'element.

La informació addicional varia segons el tipus d'element; per als comentaris i etiquetes es 

mostra una petita previsualització del contingut i en el cas de les edicions de pàgina, es 

mostra l'autor de la pàgina, la data de creació i la data de l'última modificació realitzada.

Si es prem l'enllaç de la columna d'acció de l'informe es mostra en cada cas l'element 

creat o editat per l'usuari. Si es prem l'enllaç de la columna pàgina, es mostra la pàgina on  

s'ha realitzat l'acció en el seu estat actual. Finalment, si es clica sobre l'enllaç de l'autor de 

la pàgina, es mostra el perfil de l'usuari que ha creat la pàgina.

6.9.3 Cas d'us

A continuació  es  mostra  un  petit  cas  d'ús  per  a  la  nova  pestanya  grade  de  la  wiki  

descrivint la interacció entre el sistema i l'usuari:

Cas d'us: Wiki grades

Actors: Administradors, Professors

Propòsit: Permetre a personal docent puntuar als seus alumnes per a l'activitat wiki.

Resum:  L'usuari selecciona la pestanya  grade de la wiki i pot posar una nota a cada 
estudiant del curs. També pot veure un informe de l'activitat de l'usuari per poder avaluar  
la feina realitzada.

Curs d'esdeveniments habitual

Actors Sistema

1. L'usuari prem sobre la pestanya grade de 
la wiki.

3.  L'usuari  pot  seleccionar  un  valor  del 
selector de nota per a cada estudiant.

2. El sistema mostra un llistat de tots els 
estudiants inscrits al curs i, per cada 
estudiant, un enllaç al seu informe 
d'activitat, les dades relacionades amb la 
seva nota i un selector per posar nota a 
cada estudiant.
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5. L'usuari pot prémer, per cada estudiant, 
l'enllaç per veure l'informe d'activitat.

7. L'usuari pot prémer els diferents enllaços 
de l'informe. 

4. La nota seleccionada s'aplica i el llistat 
s'actualitza amb la nota que s'acaba de 
posar.

6. Es mostra l'informe d'activitat de 
l'estudiant amb totes les seves 
col·laboracions a la wiki.

8. Per cada cas, es mostra l'element que 
s'ha clicat, ja sigui una pàgina, un 
comentari, una etiqueta o un usuari.

6.9.4 Procediment

La implementació del sistema de qualificacions per a la wiki de Moodle es pot dividir en 

els següents punts: afegir un nou element al formulari de creació de wikis per poder fer-les 

puntuables, modificacions a la base de dades per poder desar les notes, implementar el  

suport i interacció amb el Gradebook i crear totes les vistes descrites a la solució.

En primer lloc, s'ha d'afegir l'element per poder fer una wiki puntuable i poder escollir la 

escala de puntuacions que es farà servir.

Per afegir els elements necessaris per a les qualificacions als mòduls, la API11 de Moodle 

ofereix  un  mètode  anomenat  standard_grading_coursemodule_elements() que  crea  i 

afegeix al  formulari  tots  els  elements que calen per  escollir  puntuacions.  Una crida a 

aquest mètode és suficient per afegir els elements descrits a la solució al formulari.

Després, cal alterar les bases de dades per desar tota la informació relacionada amb les 

qualificacions.  Aquestes  modificacions  s'han  realitzant  seguint  el  model  observat  als 

mòduls Quiz i Assignment.

Primer,  s'ha  de  modificar  la  taula  wiki  de  la  base  de  dades  per  afegir  un  nou  camp 

numèric, anomenat grade, que emmagatzemi el valor de la escala que s'ha escollit per fer 

les qualificacions (el valor 0 indica que la wiki no és puntuable). Després, cal afegir una 
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nova taula anomenada wiki_grades que guardarà les notes de tots els usuaris per a les 

wikis. L'explicació detalla de com fer modificacions a les bases de dades es troba a la  

secció 5, subsistemes de Moodle.

Un cop creats els elements necessaris per tenir qualificacions a la base de dades, cal  

implementar els mètodes per tal de poder interactuar amb el Gradebook al fitxer lib.php. 

Aquests  mètodes  permetran  a  la  wiki  ser  un  element  puntuable  i  poder  intercanviar 

informació de les qualificacions amb el Gradebook.

El  Gradebook representa cada activitat puntuable con un objecte anomenat “gradeitem” 

que conté la informació de l'escala emprada per a l'activitat i de les notes dels usuaris per 

a  l'activitat.  Per  tant,  quan  es  crea  una  wiki  puntuable,  al  mateix  temps  es  crea  un  

gradeitem.

S'han creat els següents mètodes seguint l'exemple dels mòduls estudiats:

• wiki_get_user_grades(wiki, usuari):

◦ Wiki: Identificador de la wiki de la qual es volen obtenir les notes.

◦ Usuari: Identificador de l'usuari per al qual es volen obtenir les notes. El valor 0 

indica que es desitja obtenir les notes de tots els usuaris.

◦ Retorna: La nota de l'usuari donat per a la wiki puntuable donada. Les notes de 

tots els usuaris per a la wiki  donada en cas de no especificar-se un usuari. 

També  retorna  informació  extra  que  el  Gradebook  sol·licita  com  la  data 

d'emissió de la nota i el nom complet de l'usuari.

• wiki_gradeitem_update(wiki, grades):

◦ Wiki: Identificador de la wiki per a la qual es vol crear o actualitzar el gradeitem.

◦ Grades:  Opcionalment,  es  pot  incloure  un  conjunt  de  notes  per  tal  de  que 

s'insereixin al gradeitem i d'aquesta manera apareguin al Gradebook.

Es crea, en cas de no existir,  o actualitza un  gradeitem que representa la wiki 

donada dins del Gradebook. Si s'inclouen notes, s'afegeixen al gradeitem.

• wiki_gradeitem_delete(wiki):

◦ Wiki: Identificador de la wiki per a la qual volem esborrar el gradeitem.

Aquest  mètode elimina  el  gradeitem de  la  wiki  donada del  Gradebook.  Aquest 

mètode es fa servir a la operació delete_instance() del mòdul i així, quan s'elimina 
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una  wiki,  també  desapareix  l'objecte  que  la  representa  al  Gradebook.  Aquest 

mètode és  necessari  perquè  degut  a  la  naturalesa de  les  bases  de dades de 

Moodle, no hi ha claus foranes i per tant totes les dades relacionades amb una wiki  

a altres taules de la base de dades s'han d'eliminar manualment.

• wiki_update_grades(wiki, usuari, nou):

◦ Wiki: Identificador de la wiki de la qual es volen actualitzar les notes.

◦ Usuari: De forma opcional, es pot indicar l'identificador de l'usuari per al qual es 

volen  actualitzar  les  notes.  Si  no  s'especifica  usuari  indica  que  es  desitja 

actualitzar les notes de tots els usuaris.

◦ Nou: Paràmetre opcional booleà que indica si la nota que s'està posant és nova 

(cert) i per tant s'ha de crear o bé és una actualització d'una nota existent (fals) i 

per tant no cal crear-la. El valor per defecte és cert.

El mètode afegeix o actualitza les notes per a l'usuari indicat al Gradebook per a la 

wiki  puntuable  donada  fent  servir  el  mètode  anterior.  Obté  les  dades 

emmagatzemades  a  la  taula  wiki_grades i  les  tracta  per  poder  enviar-les  al 

Gradebook.

• wiki_upgrade_grades():

Aquest mètode fa una actualització massiva de totes les notes de totes les wikis 

puntuables al sistema. Per a cada wiki puntuable que hi ha, fa servir el mètode 

anterior indicant que es vol actualitzar tots els usuaris.

Per  acabar,  cal  fer  una petita modificació al  mètode  wiki_supports(), que indica per  a 

quines funcionalitats té suport el mòdul, per tal de que indiqui que el mòdul té suport per a 

les qualificacions.

Cal remarcar, que tots els mètodes descrits els utilitza el Gradebook i no es fan servir dins 

del mòdul.

La següent part de la tasca consisteix en crear la pestanya grade a la wiki. S'ha d'afegir 

una nova entrada amb el nom de la pestanya al mètode tabs() del fitxer renderer.php, que 

s'encarrega d'indicar quines pestanyes han de mostrar-se a la wiki i de crear-les.

La nova pestanya però, només ha d'aparèixer si la wiki és puntuable i si l'usuari és un  
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professor. Per tant, abans d'afegir la nova entrada al conjunt de pestanyes, es comprova 

si  la wiki  és puntuable mirant que el valor del camp  grade sigui diferent de zero  i  si 

l'usuari  que  hi  està  accedint  és  un  professor  utilitzant  el  mètode  has_capability(). El 

sistema de permisos s'exposa en detall a la secció 5, subsistemes de Moodle.

Un cop disposem de la nova pestanya, cal crear el fitxer grade.php que és on es dirigirà a 

l'usuari en prémer la pestanya  grade. Aquest fitxer s'encarregarà de mostrar la vista de 

qualificacions i d'inserir o actualitzar les notes que els professors posin utilitzant el selector 

de nota.

El següent pas és crear la vista que s'ha de mostrar en prémer la pestanya grade, però 

abans d'implementar la vista, calen un seguit de mètodes per obtenir les dades a mostrar i  

per inserir notes quan l'usuari seleccioni un valor del selector de nota. S'han implementat  

els següents mètodes a  locallib.php per obtenir les dades de les qualificacions i poder 

mostrar-les més endavant i per inserir notes:

• wiki_get_users(wiki, inici, nombre):

◦ Wiki: Identificador de la wiki de la que volem recuperar els usuaris.

◦ Inici: Nombre que indica el punt  d'inici dins del llistat d'usuaris a retornar.

◦ Nombre:  Indica  el  nombre  d'entrades  que  cal  retornar.  Aquest  paràmetre  i 

l'anterior s'utilitzen per poder paginar els resultat i no mostrar tot el llistat en una 

sola pàgina massa llarga.

◦ Retorna: Un subconjunt del llistat d'usuaris inscrits al curs delimitat per els dos 

últims paràmetres del mètode.

• wiki_get_grades(wiki, usuari):

◦ Wiki: Identificador de la wiki per a la qual es volen obtenir les notes.

◦ Usuari: Identificador de l'usuari per al qual es vol recuperar la nota. (opcional)

◦ Retorna: La nota actual i  la data en que s'ha posat de l'usuari indicat. Si no 

s'indica usuari es retornen totes les notes de la wiki.

*Nota:  S'ha  creat  aquest  mètode  tot  i  existir  el  mètode  wiki_get_user_grades() 

perquè és més eficient al fer una consulta sobre una sola taula i retornar només la  

informació  desitjada,  mentre  que  l'altre  mètode  retorna  més  dades  de  les 
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necessàries i és molt més costos perquè fa consultes sobre diverses taules i no es 

pot canviar perquè el Gradebook obliga a for-lo així.

És important que el mètode sigui eficient perquè s'utilitza molt sovint.

• wiki_save_grade(wiki, usuari, nota):

◦ Wiki: Identificador de la wiki per a la qual es vol inserir una nota.

◦ Usuari: Identificador de l'usuari per al qual es vol inserir una nota.

◦ Nota: Valor numèric de la nota que es vol assignar a l'usuari donat per a la wiki 

donada.

◦ Retorna: Cert si la nota ha estat inserida o actualitzada correctament a la taula 

wiki_grades, fals altrament.

Per  mostrar  la  vista  de  qualificacions,  s'ha  creat  la  classe  page_wiki_grade  al  fitxer 

pagelib.php.

Dins d'aquesta classe s'ha implementat el mètode print_grade_users() que crea i mostra 

la vista descrita a la solució:

• print_grade_users():

Aquest  mètode  no  necessita  cap  paràmetre  perquè  la  classe  ja  conté  tota  la 

informació necessària.

En  primer  lloc,  recupera  el  llistat  d'estudiants  del  curs  amb  el  mètode 

wiki_get_users() i després per cada usuari recupera la seva nota si en té.

Aleshores,  crea una taula i per cada estudiant crea una fila on insereix la foto i  

nom del estudiant, un enllaç al fitxer useractivity.php (que es veurà a continuació) 

passant com a paràmetre l'identificador de l'usuari, la seva nota actual si en té, la 

data en que se li ha posat la nota si en té i finalment un selector per poder posar-li  

nota a l'estudiant.

Acabada la vista de les qualificacions, cal crear el fitxer useractivity.php que s'encarregarà 

de mostrar l'informe d'activitat per a cada usuari.

Per generar aquest informe, primer s'ha creat el mètode que obtingui tota l'activitat de 

l'usuari per a la wiki on ens trobem al fitxer locallib.php:

• wiki_get_user_activity(wiki, usuari, inici, nombre):
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◦ Wiki: Identificador de la wiki.

◦ Usuari: Identificador de l'usuari.

◦ Inici: Nombre que indica el punt  d'inici dins de l'activitat de l'usuari a retornar.

◦ Nombre:  Indica  el  nombre  d'entrades  que  cal  retornar.  Aquest  paràmetre  i 

l'anterior s'utilitzen per poder paginar els resultat i no mostrar tot el llistat en una 

sola pàgina massa llarga.

◦ Retorna:  Un objecte que conté les següents dades de l'usuari  per  a la  wiki 

donada:  el  nombre de visites a la  wiki,  el  nombre d'edicions,  el  nombre de 

comentaris, el nombre d'etiquetes i finalment, un llistat de l'activitat de l'usuari 

detallada, delimitat pels dos últims paràmetres del mètode i en ordre cronològic.

Aquest llistat conté totes les edicions que l'usuari ha fet a totes les pàgines i si  

hi ha edicions consecutives a una pàgina les junta per tal de que es tractin com 

una de sola. També conté tots els comentaris i etiquetes afegits o eliminats.

A continuació, s'ha creat la classe  page_wiki_useractivity  al fitxer  pagelib.php  que serà 

responsable  de  mostrar  l'informe  d'activitat  de  l'usuari  que  useractivity.php  rebi  per 

paràmetre.

Per crear l'informe i mostrar-lo s'ha creat el següent mètode:

• print_activity():

Aquest  mètode  no  necessita  cap  paràmetre  perquè  la  classe  ja  conté  tota  la 

informació necessària.

Primer,  recupera  les  dades  de  l'activitat  de  l'usuari  mitjançant  el  mètode 

wiki_get_useractivity(). Després, amb el nombre de visites, edicions, comentaris i 

etiquetes crea un petit resum d'activitat a la capçalera de l'informe.

Per últim, crea una taula on mostra l'informe d'activitat detallat tal com es descriu a 

la solució. Cada element a afegir és una fila nova de la taula.
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6.9.5 Problemes

La gran dificultat d'aquesta tasca va ser haver d'estudiar i entendre tot allò que cal que un 

mòdul  compleixi  i  implementi  per  tal  de  poder  tenir  qualificacions.  El  fet  de  no  tenir 

documentació per saber els requisits de les qualificacions va suposar haver d'estudiar i 

analitzar  el  codi  d'altres  mòduls  del  sistema  que  ja  tinguessin  integrada  aquesta 

funcionalitat. Els mòduls que es van estudiar van ser el mòdul Quiz (qüestionari) i el mòdul 

Assignment (activitat per entregar).

No va ser suficient l'estudi d'un sol mòdul degut a que tots dos implementen les notes de  

forma diferent.  Al mòdul  Quiz,  la nota es calcula de forma automàtica quan s'envia el 

qüestionari i per tant no es pot veure com s'hauria de posar la nota de forma manual,  

mentre que al mòdul  Assignment sí que es posen les notes manualment. Però el mòdul 

Assignment permet posar una nova nota a cada entrega que es fa i per tant no es podia  

observar la forma de posar una nota única a cada estudiant. Aquest comportament es va 

extreure del mòdul Quiz, que sí que posa una nota única a cada estudiant.

6.9.6 Proves

Per comprovar la correctesa del sistema de qualificacions afegit a la wiki de Moodle s'ha 

dissenyat un joc de proves que verifiqui que la implementació realitzada compleixi tot el 

que s'ha descrit a la solució.

• Entorn: Un curs qualsevol amb al menys dues wikis, una d'elles amb qualificacions 

habilitades i l'altra sense.

• Execució:

◦ Wiki sense qualificacions: S'accedeix a la wiki com a professor i administrador i 

es  comprova  si  la  pestanya  grade apareix  o  no.  També  s'accedeix  a 

l'administració del curs i  es comprova que la wiki no apareix com a element 

puntuable.

◦ Wiki amb qualificacions:  S'accedeix a la wiki com a professor i administrador i 

es  comprova si  la  pestanya  grade apareix  o  no.  Després s'accedeix com a 
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estudiant i es fa la mateixa comprovació. També s'accedeix a l'administració del 

curs i es comprova que la wiki apareix com a element puntuable.

A continuació, es clica sobre la pestanya grade, es prova de visualitzar l'informe 

d'activitat dels estudiants i es posa nota als estudiants.

Finalment, es torna a l'administració del curs per veure si les notes posades han 

sigut enviades al Gradebook.

• Resultat esperat:

◦ Wiki sense qualificacions: Aquesta wiki,  al  no haver-se creat com a element 

puntuable  no  hauria  de  mostrar  la  pestanya  grade mai  i  tampoc  hauria 

d'aparèixer com a element puntuable al Gradebook.

◦ Wiki amb qualificacions: Una wiki amb qualificacions ha de mostrar la pestanya 

grade per  a  professors  i  administradors  però  no  als  estudiants  i  també  ha 

d'aparèixer al Gradebook com a element puntuable.

En accedir a la pestanya grade, s'ha de mostrar correctament el llistat amb tots 

els  estudiants  del  curs  i  les  notes  mostrades  han  de  ser  correctes  i  s'han 

d'actualitzar degudament en ser canviades. També s'han de veure correctament 

les notes al Gradebook.

Finalment, l'informe d'activitat de cada alumne ha de mostrar-se correctament al 

clicar sobre el seu enllaç i tots els elements que aquest conté han de mostrar-se 

correctament en ser seleccionats. Les edicions de pàgines han de mostrar el 

contingut que l'usuari ha afegit o tret de la pàgina en editar-la, els comentaris 

s'han de mostrar amb totes les seves versions com a l'historial i les etiquetes 

han de conduir a la pàgina de gestió de la etiqueta.

Després d'executar  el  joc de proves per  primera vegada,  tot  funcionava correctament 

excepte la actualització de les notes al  Gradebook. Això es devia a que no s'estava fent 

una  crida  al  mètode  wiki_update_grades() per  tal  de  que  actualitzés  els  valors  al 

Gradebook quan es seleccionava una nota a la wiki. Amb fer la crida al mètode quan es 

posa una nota es solucionava aquest petit descuit.

Després d'arreglar aquest petit detall, es va tornar a executar la prova i aquest cop sí que 

s'actualitzaven les notes i els resultats esperats es complien sense excepció.
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6.9.7 Conclusió

Al acabar les proves s'ha verificat que el funcionament de la implementació realitzada 

concorda amb la solució descrita i que la comunicació amb el Gradebook és correcta i les 

notes es gestionen correctament per a la wiki. Per tant, es pot concloure que la tasca ha 

estat resolta amb èxit.

Aquesta funcionalitat té una petita dependència amb l'historial de la wiki degut a que, per 

mostrar  l'informe d'activitat  dels  estudiants,  es  fa  servir  el  mateix  mètode d'ordenació 

cronològica que a l'historial.

Com aquesta dependència és molt petita i  la funció d'ordenació té molt poc codi, s'ha 

decidit mantenir les dues funcionalitats separades i duplicar aquest petit fragment de codi  

que tenen en comú.

6.9.8 Resposta a la incidència

Grading  support  has been added  to  the  Moodle  2.0  wiki.  To  access it,  teachers  and 

admins have a new tab in the wiki called “Grade”, which will show a table containing a list  

of the students in the course if the wiki has been set to have grades in the creation form.

For each student, the following information will be displayed: a link to user's activity, the 

current grade, the last modification time of the grade and finally a selector to set or update 

the student's grade.

In addition, when the activity link is clicked, an activity report from the user will be shown.  

The report shows, in the first place, a small  summary of the number of visits, editions 

performed, comments created and tags added by the student. 

Thereupon, a table with the complete user activity is displayed, containing all the editions,  

comments and tags performed by the user. For each element in the table the following 

fields  are  shown:  action  performed  (page  edited,  comment  added/deleted  or  tag 

added/deleted), the page that element belongs to, the time it has been modified and finally 
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some extra information. 

The extra information changes depending on the element, for tags and comments a small  

overview is shown and for pages it shows the author, creation time and last modification 

time.

6.8 Tasca 9: Repositori GIT

6.8.1 Introducció

Un cop acabat el desenvolupament del projecte, cal fer arribar el codi, en primer lloc al  

tutor i en segon lloc a Moodle si escau. El codi a enviar ha d'estar organitzat i catalogat  

per tasca o incidència per facilitar la seva revisió i posterior aplicació si cal. En cap cas 

s'han de barrejar diferents tasques a excepció de que siguin interdependents i no puguin 

funcionar de forma individual al sistema.

Amb aquesta finalitat,  s'ha fet ús d'un sistema de control  de versions i  de repositoris4 

anomenat GIT.

La tasca consisteix en crear un repositori4 on es dipositarà tot el codi generat al llarg del 

projecte  separat  i  ordenat  per  tasques.  Cada  tasca  ha  de  contenir  únicament  les 

modificacions de codi fetes al Moodle original que pertanyen a la tasca realitzada. Per 

poder organitzar i separar codi i tenir diverses versions d'un mateix projecte, GIT ofereix  

unes eines que es veuran a continuació.

Finalment, un cop es té el repositori4 enllestit, cal fer arribar una còpia al tutor del projecte.

6.8.2 GIT

GIT és una eina de repositoris4 i  de control  de versions descentralitzada (a diferència 

d'altres com Subversion) on cada usuari té una còpia del repositori4 completa i no existeix 

128



Desenvolupament d'extensions per al Wiki de Moodle 2.0

cap que sigui la oficial o mestra, totes ho són.

En un sistema de repositoris4 centralitzat el procediment habitual és que tot usuari té una 

còpia local del repositori4 i quan fa canvis els envia al repositori4 mestre per a que la resta 

puguin actualitzar-se i rebre els canvis fets per l'usuari. El problema que té aquest sistema 

és que si es fa un canvi no desitjat, com tots els usuaris estan forçats a treballar amb el  

mateix  origen,  aleshores s'han de desfer  els  canvis  per  a  tots  els  usuaris  que hagin 

actualitzat a més del repositori4 oficial.

També poden donar-se diversos conflictes al estar dos o més usuaris modificant el mateix 

fitxer  ja  que el  sistema de control  de versions aplica els  canvis  al  codi  registrant  les 

modificacions fetes al fitxer original, però si aquest ha estat modificat de forma simultània, 

no pot saber com aplicar els canvis i cal solucionar els conflictes manualment.

En canvi, amb el sistema descentralitzat, si un usuari vol rebre actualitzacions d'un altre, 

només ha  d'actualitzar  la  seva  còpia  amb la  del  usuari  en  qüestió.  Normalment,  per 

facilitar aquesta tasca, els usuaris creen repositoris4 remots que són copies del local on 

els altres poden accedir per rebre els canvis fets.

Però, si hi ha un canvi no desitjat, n'hi ha prou amb no anar a buscar els canvis i la resta 

poden seguir compartint sense problemes ja que tot repositori4 és igual de vàlid. És un 

paradigma molt semblant al de les xarxes p2p.

Com molts altres sistemes de control de versions, permet visualitzar els canvis realitzats a 

un  projecte  en  forma  de  línia  del  temps,  on  podem  veure  els  canvis  ordenats 

temporalment.

A més, dóna la capacitat de crear branques, que són bifurcacions de la línia de temps 

original (anomenada master o HEAD) o també poden ser bifurcacions d'una altra branca. 

D'aquesta manera podem crear diferents versions modificades d'un mateix original sense 

que els canvis a una branca modifiquin a la resta i  es poden crear diferents versions 

modificades a partir d'un mateix original i conservar el projecte original sense canvis.

Els nodes que apareixien a les branques representen cada cop que s'han confirmat canvis  

a la branca en qüestió, ja que es poden fer tants canvis com es vulgui al projecte i tot i que 
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es guardin els canvis als fitxers de codi, aquests no seran vàlids fins que es confirmin al  

repositori4. És aleshores quan són aplicats realment, si no es fa un enviament o commit al 

repositori4 no es registren les modificacions.

A continuació, es pot veure un exemple de línia del temps de GIT amb branques i nodes 

visualitzada amb la extensió de GIT per a Eclipse18:

Per altra banda, GIT també compta amb mecanismes per fusionar diferents branques, així 

si una branca en particular es vol incloure en l'original, només cal fusionar-la i els canvis 

fets a la branca s'aplicaran a l'original.

Per acabar, GIT disposa d'eines per duplicar repositoris4 i enviar-los o rebre'ls a través de 

la xarxa o altres medis, molt útils per al desenvolupament en equip. La comanda  push 

permet replicar  una o diverses branques o tot  un repositori4 a  un servidor  remot que 
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disposi de suport per a GIT. De la mateixa manera però a la inversa, la comanda  pull 

permet obtenir una còpia local d'un repositori4 situat a un servidor remot amb suport per a 

GIT.

6.8.3 Procediment

Per començar, cal instal·lar el software necessari per poder treballar amb GIT. Primer s'ha 

d'instal·lar  el  GIT pròpiament  per  poder  crear  repositoris4.  Després eGIT,  que  és  una 

extensió per poder fer servir GIT de forma integrada amb Eclipse18. Aquest últim no és 

obligatori d'instal·lar ja que GIT ja compta amb tot el que és necessari per poder manipular 

repositoris4, però amb eGIT s'integra amb l'entorn de desenvolupament i a més aporta una 

interfície gràfica d'usuari per a la manipulació, que sempre és molt més còmoda i ràpida 

que la línia de comandes.

Un cop instal·lades totes les eines necessàries, cal obtenir una còpia del repositori4 de 

GIT oficial de Moodle per poder treballar-hi a sobre. El motiu pel qual fa falta aquesta  

còpia és que d'aquesta manera els canvis fets s'afegeixen a partir d'una còpia oficial del 

Moodle  de  desenvolupament  i,  a  més,  inclou  l'historial  del  control  de  versions  i  

desenvolupament de Moodle i així la integració del nous canvis es pot fer de forma molt  

més senzilla i s'eviten conflictes amb versions o branques que no siguin compatibles pel 

fet de no ser bifurcacions d'un mateix original.

Així  doncs,  des de l'eGIT es  copia  el  repositori4 de  desenvolupament  de  Moodle  per 

treballar sobre la còpia local mitjançant la comanda pull seguida de l'adreça del servidor 

GIT de Modele:  git.moodle.org.

Ara que ja tenim la còpia del repositori4 cal crear una nova branca per a cada incidència o 

tasca resolta i afegir-hi únicament el codi de la incidència en qüestió.

El resultat que obtenim és que a cada branca té les modificacions fetes a l'original per  

només una de les incidències o tasques.

A continuació podem veure el resultat de la línia de temps del repositori4 havent afegit 
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algunes de les incidències, que, com es veu, cadascuna porta el codi de la incidència del 

tracker i un títol que doni a entendre a grans trets de que es tracta (normalment es fa  

servir el mateix títol que hi ha a la descripció de la incidència):

Finalment, tot el repositori4 local s'ha de fer arribar al tutor del projecte per a la revisió i de 

no haver cap inconvenient, als responsables de Moodle.

Per fer-ho cal utilitzar la comanda push seguida del nom de la branca o les branques que 

es  volen  enviar  i  la  direcció  del  servidor  remot  on  es  volen  enviar.  S'ha  fet  servir  el  

paràmetre -all per indicar que es desitja enviar totes les branques.

6.8.4 Conclusions

Després d'haver organitzat tot el codi en branques per tasca, s'han enviat les següents 

branques al servidor GIT de la universitat:

• MDL-22329 Wiki changes in history page (tasca 7)

• MDL-22433 Wiki templates (tasca 4)

• MDL-23133 Not use CAP_PROHIBIT (tasca 1)

• MDL-24365 Wiki link to parent (tasca 5)

• MDL-25479 Wrong include path (tasca 1)

• MDL-25742 Wiki tags improvement (tasca 2)

• MDL-25930 Table of contents translation (tasca 1)
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• MDL-2708 Wiki close date (tasca 6)

• MDL-27304 Wiki history profile link (tasca 1)

• MDL-227558 Wiki empty title (tasca 1)

• MDL-229004 Wiki printview images (tasca 1)

• MDL-229129 Wiki unlocalized strings (tasca 1)

• MDL-29585 Wiki special characters (tasca 1)

• Templates and Tags (tasques 2 i 4)

• Wiki comment area security revision (tasca 1)

• Wiki Grades (tasca 8)

Les tasques dos i quatre han estat enviades a la mateixa branca perquè les dues són  

elements afegits a la pestanya map. Al haver d'afegir els elements al menú desplegable, i  

tenir aquest una estructura seqüencial, el fet de treure un dels elements provoca que els 

elements posteriors deixin de funcionar degut a que no concorden el numero del element i 

el seu cas al switch. Com que estant separades sempre hi haurà una de les dues que no 

funcionarà, s'han decidit unir. 

També s'han inclòs en altres branques de forma separada per poder visualitzar el codi que 

no tenen en comú de forma aïllada.

Les altres dues tasques que comparteixen codi són les tasques set i vuit, però en aquest  

cas s'ha decidit mantenir-les separades i replicar el codi compartit per ser molt petit. Es 

tracta  d'una petita  funció  per  comparar  dos objectes  de Moodle  segons el  seu camp 

timecreated i així ordenar-los cronològicament.
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7 Planificació

El projecte s'ha organitzat en forma de blocs on cada bloc és una incidència del tracker o  

una tasca assignada pel tutor i cada incidència o tasca es planifica de forma individual.

Al llarg de tot el projecte es van assignant tasques fins que el tutor considera que s'ha 

arribat a la quantitat de feina adient per a un projecte final de carrera i aleshores s'acaba 

el projecte.

Per  comptabilitzar  el  temps  dedicat  a  cada tasca i  portar  un  seguiment  personal  del  

projecte, s'ha emprat una eina de gestió de projectes que permet comptabilitzar i fer un 

seguiment  del  temps.  Es  poden  crear  projectes  i  tasques  dins  d'aquests  i  després, 

mitjançant un cronòmetre que té l'aplicació, es compta el temps i en acabar s'assigna a la 

tasca que s'ha estat realitzant.

A continuació es detalla el temps dedicat a cada tasca i la suma del temps total dedicat al 

projecte:

Taula de temps:

Tasca Temps (en hores)

Introducció a Moodle 75

Reparació d'errors 76

Sistema d'etiquetes 87

Migració a wiki 2.0 80

Plantilles 91

Enllaç de tornada 18

Bloqueig de wikis 17

Canvis al Historial de la wiki 30

Grades 40

Repositori GIT 21

Total 535
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8 Estudi econòmic

A l'estudi econòmic es valoren tots els recursos necessaris per a la realització del projecte  

i aquests recursos es poden classificar en dues categories: els recursos materials i els 

recursos humans.

• Recursos materials:

Els  recursos materials  engloben tots  els  equipaments  i  eines utilitzats  per  a  la 

realització del projecte, tant de hardware com de software. No hi ha hagut cost de 

software ja que per aquest projecte s'ha fet servir software lliure i no hi ha cap cost 

de llicències.

Material Preu

Portàtil Ahtec Senda PBL20 600 €

Connexió a Internet de banda ampla 220 €

Sistema Operatiu Ubuntu Linux 0 €

Servidor LAMPP 0 €

Entorn de desenvolupament Eclipse 0 €

LibreOffice 0 €

GIT 0 €

Total 820 €

• Recursos humans:

Els  recursos  humans  els  forma  tot  el  temps  dedicat  per  els  diferents  rols 

professionals exercits al llarg del projecte.

138



Desenvolupament d'extensions per al Wiki de Moodle 2.0

Rol Preu/Hora Hores Cost

Cap de projecte 40 € 30 1.200 €

Analista 30 € 120 3.600 €

Programador 30 € 355 10.650 €

Tester 20 € 60 1.200 €

Total 16.650 €

Finalment,  sumant els costos materials i  humans emprats per a la realització d'aquest 

projecte, el cost total seria de 17.470 €.
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9 Conclusions

El  fet  de  treballar  per  primer  cop  en  un  projecte  real  ha  sigut  una  experiència  molt  

enriquidora i  tot  un repte.  A més, al  ser un projecte de software lliure 1 i  haver-hi  una 

comunitat de desenvolupadors al darrera ha permès aprendre molt del codi i la manera 

d'estructurar i resoldre problemes d'altres persones amb més coneixements i experiència.

A més,  a  mesura  que s'anava desenvolupant  el  projecte  s'ha  pogut  apreciar  com es 

consolidaven els coneixements que s'anaven adquirint al  haver de resoldre problemes 

que implicaven diferents parts de Moodle (com permisos, usuaris, bases de dades,etc...).

He pogut veure una evolució clara en les meves habilitats envers el Moodle quan una 

tasca ha implicat moltes hores de desenvolupament i més tard una altra tasca semblant 

ha sigut molt més ràpida. Aquest fet es reflecteix clarament a la planificació.

Per altra banda, saber que el temps i l'esforç emprats en aquest projecte han donat un 

resultat que la enorme quantitat d'usuaris de Moodle farà servir i que serà d'utilitat és una 

motivació important, saber que s'ha aportat un granet de sorra.

Finalment, fer ús d'eines de control de versions i haver d'organitzar i catalogar el codi  

desenvolupat per tal de compartir-lo amb la comunitat de desenvolupadors ha aportat uns 

coneixements i una visió més amplia sobre els procediments i la meticulositat a l'hora de 

treballar amb altres persones.
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10 Agraïments

En  primer  lloc,  vull  agrair  al  Dr.  Marc  Alier  Forment  l'oportunitat  de  participar  en  un 

projecte d'aquesta envergadura i que s'està fent servir al  món real com és Moodle. Al 

participar en un projecte on molts més desenvolupadors treballen he pogut aprendre molt  

de persones que porten molt anys a l'ofici.

En segon lloc, a Jordi Piguillem Poch la seva ajuda i paciència resolent tota mena de 

dubtes que pogués tenir.

En tercer lloc a l'antic estudiant Marc Català Sala per haver facilitat  una còpia el  seu 

projecte final de carrera i la seva memòria per al seu estudi que ha facilitat molt la tasca 

de la migració de la wiki.

Per últim, però no menys important, a la meva família i amistats pel seu suport i ànims.
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11 Glossari

1. Software lliure: Software que està distribuït sota llicències que permeten als usuaris 

utilitzar-lo, estudiar-lo, modificar-lo i distribuir-lo lliurement. 

2. GNU GPL: Sigles per GNU General Public License. 

3. Free Software Foundation: Organització creada al  1985 per Richard Stallman i  

altres entusiastes del software lliure amb el propòsit de protegir i difondre aquest 

moviment. 

4. Repositori: Ubicació que pot ser centralitzada on s'emmagatzemen dades per a la 

seva conservació, distribució i/o control. Hi ha repositoris que incorporen sistemes 

de control de versions com CVS o GIT. 

5. PHP:  PreHypertextProcessor,  és  un  llenguatge  de  programació  interpretat  del  

costat de servidor dissenyat per a la creació de pàgines web dinàmiques. Tot i que 

actualment té més usos. 

6. SGBD: És un software molt específic dedicat a servir d'interfície entre les bases de 

dades i els usuaris i aplicacions que les fan servir. 

7. HTML:  HyperText  Markup  Language  és  un  llenguatge  creat  per  organitzar  

continguts web i manipular la forma de presentar-los.

8. Javascript: Llenguatge interpretat que s'executa al navegador del client millorant la 

interfície gràfica les pàgines web dinàmiques. 

9. SQL:  Structured  Query  Language  és  un  llenguatge  de  programació  basat  en  

l'àlgebra relacional que té com a objectiu la manipulació de bases de dades. 
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10. XML: eXtensible Markup Language és un metallenguatge basat en etiquetes que 

permet  definir  gramàtiques  específiques  per  crear  llenguatges  per  diferents  

necessitats. 

11. API: Aplication Programming Interface, és un conjunt de llibreries que donen una 

interfície pública de mètodes i  procediments per que altres aplicacions la facin  

servir com a capa d'abstracció. 

12. Mapa: En programació, és una estructura de dades que associa claus a valors de 

manera que si es vol obtenir un valor s'ha de buscar dins del mapa fent servir la 

seva clau.

13. GET: Mètode per enviar informació amb una petició web en el  qual  les dades  

viatgen codificades a la URL. 

14. POST: Mètode per enviar informació amb una petició web en el qual les dades  

viatgen codificades a dins del cos de la petició, és més segur que GET però també 

més complex.

15. SHA1: Secure Hash Algorithm, és un mètode d'encriptació de dades molt efectiu 

publicat  pel  National  Institute  of  Standards  and  Technology  de  l'agència  de  

seguretat nacional dels Estats Units.

16. Parser: De l'anglès, analitzador sintàctic. A la wiki de Moodle s'utilitza per verificar 

els textos introduïts i validar-los. 

17. DOM: (Document Object  Model)  és una API  que ofereix  un conjunt  estàndard  

d'objectes per representar documents XML, manipular-los i combinar-los.

18. Eclipse: És un entorn de desenvolupament integrat de codi obert molt popular arreu 

del  món  que  va  ser  desenvolupat  originalment  per  IBM  i  que  ofereix  suport  per  a  

146



Desenvolupament d'extensions per al Wiki de Moodle 2.0

múltiples llenguatges de programació i eines per al desenvolupament de software.
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Annex

Documentació per a la migració de la wiki

Sobre la migració

Aquesta pàgina tracta sobre com migrar una instal·lació de Moodle 1.9.8 (or superior) on 
hi hagi instal·lada la última versió de Nwiki substituint la wiki oficial cap a Moodle 2.0 i la 
seva nova wiki.

El procés és una mica poc convencional, i ha de ser realitzat com a  ÚLTIM PAS ABANS 
DE MIGRAR A MOODLE 2.0. El seu funcionament és el següent: 

Distribuïm una versió especial de NWiki que transforma les taules de la base de dades de 
NWiki de manera que puguin ser portades cap a Moodle 2.0 amb el procés d'actualització 
normal.

Però,  després  d'instal·lar  aquesta  versió,  EL  WIKI  NO  FUNCIONARÀ  FINS  QUE 
S'ACTUALITZI A MOODLE 2.0.

IMPORTANT: Abans de migrar

• És molt recomanable fer una còpia de seguretat completa del mòdul wiki ja que 
aquesta migració manipula bases de dades i si alguna cosa anés malament, podria 
ocasionar pèrdua de dades.

• Un cop s'hagi aplicat el procés de migració correctament, la instal·lació de Moodle 
deixarà de funcionar i una actualització cap a Moodle 2.0 és obligatòria.

Migració pas per pas

Pas 1: Descarregar el paquet de migració
Primer de tot, descarregueu el paquet de migració d'aquesta pàgina i extraieu els fitxers 
del paquet.

Pas 2: Copiar els fitxers de migració
Copieu la carpeta wiki extreta del paquet de migració al vostre directori moodleroot/mod  i 
reemplaceu els fitxers quan se us demani.

Pas 3: Executar el procés d'actualització de Moodle
Un cop s'hagin copiat tots els fitxers, accediu a Moodle com a administrador i el procés 
d'actualització  s'activarà  automàticament.  Un  cop  hagi  finalitzat  el  procés,  hauria  de 
mostrar-se un missatge indicant que la migració s'ha completat amb èxit i no hi haurà cap 
forma (botó, enllaç...)  de tornar  a la pàgina principal,  ja que la instal·lació  de Moodle  
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deixarà  de  funcionar  un  cop  arribat  aquest  punt.  Si  s'intenta  accedir,  el  procés 
d'actualització  s'executarà  mostrant  un  missatge que  demana d'actualitzar  la  versió  a 
Moodle 2.0.

Pas 4: Actualització a Moodle 2.0
Un cop s'hagi finalitzat la migració, es requereix actualitzar a Moodle 2.0. Més informació 
sobre com actualitzar a Moodle 2.0 a  Upgrading to Moodle 2.0.
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