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RESUM 

 

 Les curses d’orientació són un esport que es practica amb l’ajut d’un mapa. 

Actualment a Catalunya, se’n fan competicions cada cap de setmana, la qual cosa vol dir 

que existeixen una gran quantitat de mapes. La Federació de Curses d’Orientació de 

Catalunya (FCOC) s’ha trobat amb la necessitat de crear un registre per portar un control de 

tots aquests mapes. 

 

 El present projecte detalla els objectius plantejats per la FCOC, les aplicacions 

utilitzades, el procés de creació del producte i l’explicació del resultat final. 

 

 La FCOC ha plantejat tres objectius principals. El primer requisit  és que cal elaborar 

un arxiu de mapes d’orientació on, en un futur, aparegui tota la cartografia d’orientació del 

territori català. El segon requisit és que la informació d’aquest arxiu sigui pública i que els 

usuaris la puguin consultar d’una manera senzilla. L’últim objectiu que cal assolir és crear 

una aplicació en la qual tots els clubs d’orientació catalans puguin registrar mapes sense 

dificultat. 

 

 Per complir aquests objectius ha calgut crear una pàgina Web mitjançant el sistema 

gestor de continguts Joomla!. La major part de la Web està programada mitjançant scripts 

de PHP (PHP: Hypertext Preprocessor). El sistema gestor de base de dades és el MySQL 

que està administrat pel software phpMyAdmin. El servidor d’aplicacions utilitzat per 

emmagatzemar l’aplicació Joomla!, la base de dades i el conjunt de scripts de PHP és 

DreamHost. Per últim, cal esmentar que el visor utilitzat per a la presentació de la informació 

geogràfica es construeix a partir de la interfície de programació d’aplicacions (API) de 

Google Maps. 

 

 El procés d’elaboració d’aquest projecte ha començat amb la captura de la informació 

dels mapes. Posteriorment s’han creat les quinze taules de la base de dades i totes les 

relacions necessàries entre elles. A continuació s’ha confeccionat la pàgina Web, que es 

divideix en tres blocs diferenciats: la portada és on es mostra la informació geogràfica que 

es pot consultar mitjançant el visor de Google; en l’apartat de consultes l’usuari pot fer 

diferents tipus de cerques per accedir a la informació dels mapes registrats a la FCOC i, per 

últim, un bloc que està format per un formulari que permet registrar un mapa a la FCOC. 

Aquest està programat perquè introdueixi les dades directament a la base de dades i perquè 

reculli l’arxiu del mapa cartografiat i l’emmagatzemi al servidor. 

 

El resultat és una aplicació que compleix els objectius proposats i que és àgil i 

senzilla d’utilitzar per l’usuari. 
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GLOSSARI 

 

AECO: Agrupación de Clubes de Orientación 

API: Application Programming Interface 

BTT: Bicicleta Tot Terreny 

CMS: Content Management System 

COC: Club d’Orientació de Catalunya 

CSD: Consejo Superior de Deportes 

FCOC: Federació de Curses d’Orientació de Catalunya 

FEDO: Federación Española de Orientación 

FEDOCV: Federación del Deporte de Orientación de la Comunidad Valenciana 

GNU GPL: GNU General Public License 

GUI: Graphical User Interface 

HTML: HyperText Markup Language 

HTTP: HyperText Transfer Protocol 

ICC: Institut Cartogràfic de Catalunya 

IDE: Integrated Development Environment 

INE: Institut Nacional d’Estadística 

INEF: Institut Nacional d’Educació Física 

IOF: International Orienteering Federation 

IP: Internet Protocol 

ISO: International Organization for Standardization 

ISOM: International Specification for Orienteering Maps 

ISSOM: International Specification for Sprint Orienteering Maps 

JAR: Java Archive 

JPEG: Joint Photo Expert Group 

JSP: JavaServer Pages 

KML: Keyhole Markup Language 

NiE: Club d’orientació Natura i Esport 

NIF: Número d’Identificació Fiscal 

PHP: „PHP: Hypertext Preprocessor‟ 

PL/SQL: Procedural Language/Structured Query Language 

ROGAINE: Rugged Outdoor Group Activity Involving Navigation and Endurance 

SFTP: Secure File Transfer Protocol 

SGBD: Sistema de Gestió de Base de Dades 

SIG: Sistema d’Informació Geogràfica 

SQL: Structured Query Language 
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UCS: Universal Character Set 

URL: Uniform Resource Locator 

UTF-8: UCS Transformation Format – 8 bit 

WinSCP: Windows Secure Copy 
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1 INTRODUCCIÓ 

 

Les curses d’orientació són un esport que es practica a la natura i consisteix en 

recórrer un circuit marcat en un mapa en el menor temps possible. L’element imprescindible 

per a poder practicar aquest esport és el mapa. L’augment progressiu del nombre de 

federats i afeccionats a aquest esport els darrers anys a Catalunya ha comportat que l’oferta 

de competicions sigui cada cop més nombrosa, i en conseqüència, creix la necessitat de 

cartografiar nous terrenys per a la seva pràctica. Aquest fet ha portat a la Federació de 

Curses d’Orientació de Catalunya (FCOC) a considerar la creació d’una aplicació Web per a 

administrar tots els mapes d’orientació del territori català. 

 

La FCOC s’ha plantejat varis objectius a l’hora de dissenyar aquest registre. El 

primer, i més important, és aconseguir un arxiu complet de tots els mapes d’orientació de 

Catalunya amb un recull detallat de totes les seves dades. En segon lloc la FCOC vol que 

aquesta informació sigui pública i que els usuaris puguin accedir a la seva consulta de forma 

àgil. Finalment, la nova aplicació ha de ser concebuda de manera que la gestió de registre 

de nous mapes pugui ser feta pels propis clubs afiliats a la FCOC, per la qual cosa el 

mecanisme per realitzar-ho no ha de comportar excessives dificultats. 

 

El projecte, sorgit a partir de la demanda de la FCOC, consisteix en el disseny, 

creació i implementació de la citada aplicació de registre de mapes d’orientació. Per a la 

seva realització caldrà avaluar diferents productes informàtics existents en el mercat per tal 

d’escollir, amb suficient criteri, el programari que permeti assolir els objectius establerts de la 

manera més satisfactòria. 
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2 CURSES D’ORIENTACIÓ 

 

2.1 ESPORT D’ORIENTACIÓ 

 

Les curses d’orientació són proves de velocitat, camp a través, que consisteixen a 

trobar una sèrie de fites o controls marcats en un mapa sense un itinerari prefixat. Guanya 

aquell qui completa el circuit en el menor temps possible. Majoritàriament són curses 

individuals i contra el rellotge amb una sortida que es dóna, normalment, minut a minut. Es 

tracta de navegar per la natura en terreny obert trobant la millor ruta per arribar a cada 

control. 

 

 L’orientació es pot practicar en diferents modalitats. La més coneguda és l’orientació 

a peu, és a dir, aquella en la qual la capacitat per córrer és allò més important. Aquesta 

compren diferents disciplines organitzades segons la seva durada (ultrallarga distància, 

llarga distància, mitja distància i distància esprint), segons el nombre de corredors de l’equip 

(cursa de relleus) o segons l’horari (cursa nocturna o diürna). La segona modalitat més 

popular és l’orientació en esquí de fons, practicada generalment als països escandinaus 

durant l’hivern. Altres modalitats són l’orientació en BTT (Bicicleta Tot Terreny), el TRAIL-O 

(modalitat per a persones amb deficiències motrius) i el Rogaining (cursa d’autosuficiència 

per equips d’entre 2 i 24 hores). 

 

L’element primordial per practicar aquest esport és el mapa. Un mapa d’orientació es 

cartografia seguint la normativa general ISOM (International Specification for Orienteering 

Maps) de la IOF (International Orienteering Federation). Algunes disciplines tenen les seves 

pròpies especificacions tècniques, com la disciplina esprint amb les especificacions ISSOM 

(International Specification for Sprint Orienteering Maps). La resta de modalitats d’orientació 

també tenen les seves pròpies normatives ISOM.  

 

Una de les característiques dels mapes d’orientació és l’escala que utilitzen, que cal 

que sigui gran per a poder interpretar bé la gran quantitat de detall que es necessita 

representar. Per a la modalitat d’orientació a peu, l’escala més utilitzada és 1:10.000, encara 

que també es fa servir l’escala 1:15.000 per a les curses de llarga i ultrallarga distància i 

escales de 1:4.000 o 1:5.000 per a la disciplina esprint. Les escales per a competicions 

d’orientació en BTT són entre 1:5.000 i 1:20.000; per a la modalitat d’esquí, les escales 

permeses són entre 1:5.000 i 1:12.500; per a la modalitat de TRAIL-O, cal fer servir mapes 

cartografiats a escales de 1:4.000 o 1:5.000; i per a la modalitat de rogaining, s’han d’utilitzar 

escales entre 1:10.000 i 1:25.000. 
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L’altra característica particular dels mapes d’orientació és els colors i la simbologia 

que fan servir per a la seva cartografia. Com resa la normativa ISOM esmentada amb les 

seves variants, els colors determinen els diferents tipus de vegetacions i les característiques 

d’alguns elements particulars. S’utilitza el color blau per a representar elements d’aigua; el 

negre simbolitza característiques rocoses i elements creats per l’home; i el color marró 

representa l’orografia del terreny. La vegetació es representa en color groc, simbolitzant 

camps o zones sense massa forestal, i en tons des de blanc fins a verd, definint el grau 

d’espessor de la vegetació del bosc de menor a major respectivament. 

 

Per a dibuixar els mapes d’orientació, generalment s’utilitza un programa de dibuix 

específic anomenat OCAD (es pot veure el seu logotip a la figura 2.1.1). Aquest conté tota la 

simbologia oficial continguda a les normes ISOM. L’OCAD té dues opcions diferents de 

treball: la primera serveix per a pintar o modificar un mapa i la segona, per a traçar els 

circuits per a l’organització d’una cursa. 

 

 

Figura 2.1.1: Logotip del programa OCAD. 

 

Els altres elements imprescindibles per a la pràctica de l’esport de l’orientació són les 

fites, la targeta de control i la brúixola. Una fita és una banderola de roba en forma de prisma 

triangular amb cada una de les cares dividides en dos grans triangles pintats de taronja i 

blanc tal com es pot veure a la figura 2.1.2.  

 

 

Figura 2.1.2: Orientador pinçant una fita amb una pinça SportIdent. 
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Aquestes teles, lligades a una estaca i a la base de control, es col·loquen en 

l’element del terreny exacte que marca el mapa. Els orientadors que executin el recorregut 

hauran de buscar aquestes fites i marcar-hi el seu pas amb la targeta de control. Aquesta 

acostuma a ser una targeta electrònica de la marca SportIdent o EMIT. La primera és una 

targeta més petita que es col·loca en el dit índex. La targeta EMIT és més gran i s’agafa 

amb tota la mà, però el seu sistema informàtic és més segur. La brúixola no és un utensili 

obligatori, però sí que és molt útil per a orientar ràpidament el mapa. 

 

 

2.2 HISTÒRIA DE L’ORIENTACIÓ 

 

 L’orientació es va practicar per primera vegada l’any 1886 als països nòrdics com a 

pràctica militar. No va ser, però, fins el 1897 a Noruega que es va celebrar la primera 

competició i que es considera el naixement de l’esport d’orientació. El suec Ernst Killander 

va marcar les normes de l’orientació com a competició moderna i va aconseguir que el 1942 

fos ensenyat i practicat a les escoles sueques. Va ser aleshores que l’esport de l’orientació 

es va expandir ràpidament. L’any 1961 es va crear la IOF que s’encarrega de regular 

l’orientació, organitzar campionats del món i promocionar aquest esport a nous països. 

Actualment la IOF està composada de 73 països. 

 

 Els primers indicis de la pràctica de l’orientació a Espanya van ser el 1955, època en 

què es practicava en molts campaments militars. L’any 1971, el professor d’esgrima suec 

Martin Kronlund de l’INEF (Institut Nacional d’Educació Física) de Madrid va introduir 

l’orientació als seus alumnes com a preparació física. Així va ser necessari realitzar el primer 

mapa d’orientació d’Espanya a la Casa de Campo. L’any 1993 el CSD (Consejo Superior de 

Deportes) legalitza l’AECO (Agrupación de Clubes de Orientación). No obstant, no és fins al 

2004 que es crea la FEDO (Federación Española De Orientación). Actualment la FEDO està 

integrada per 129 clubs. 

 

 

2.3 FEDERACIÓ DE CURSES D’ORIENTACIÓ DE CATALUNYA 

 

 Les curses d’orientació a Catalunya no van ser descobertes fins al 1987 per Carles 

Lladó Badia. Aquest mateix any, el club Minerva del Pallars va organitzar la primera 

competició d’orientació, que es va celebrar a Salà.  

 

La FCOC (Federació de Curses d’Orientació de Catalunya, es pot veure el seu 

logotip a la figura 2.3.1) va ser creada el 13 de juliol de 1988 de la mà de Carles Lladó i va 

ser la primera federació d’orientació de l’estat espanyol. La seva presidència va durar onze 
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anys, fins que el Ferran Santoyo va agafar-ne el relleu. L’any 2002, el Carles Casado va 

exercir de president durant quatre anys abans de la proclamació de Carles Loré, que també 

va presidir durant quatre anys. L’any 2010, el Josep Mª Dedeu va assumir la presidència de 

la FCOC i en continua sent el president actual. 

 

 

Figura 2.3.1: Logotip de la FCOC. 

 

La junta directiva actual de la FCOC es composa del president, el vicepresident 

(Néstor Bohigas), el secretari (Santi Guillén), la tresorera (Assumpció Térmens) i set vocals. 

Aquestes set vocalies són: comunicació i informàtica, clubs, seccions, comitè de competició 

d’orientació a peu, direcció tècnica, vocalia general i comitè de cartografia. Aquest últim 

s’encarrega de portar un control bibliogràfic de tots els mapes de Catalunya i d’estudiar-ne el 

seu estat. L’altra funció principal del comitè de cartografia és distribuir les subvencions 

econòmiques per a la realització o actualització de mapes en el territori català. Aquest 

comitè també cal que supervisi la qualitat del mapes realitzats per a que puguin ser 

acceptats i utilitzats en una cursa oficial programada per la FCOC. 

 

Els primers clubs en pertànyer a la FCOC van ser el COC (Club d’Orientació de 

Catalunya), el Minerva, el NiE (Natura i Esport) i el Montsant. De mica en mica es van anar 

creant nous clubs arreu de Catalunya i el nombre actual de clubs és 23. 

 

El nombre de federats de la FCOC dels primers anys era molt reduït i sempre eren 

els mateixos orientadors que assistien a les curses. A més a més, eren els propis federats 

que descobrien nous terrenys del territori català on poder practicar l’orientació i en 

cartografiaven el mapa. En un principi els mapes els dibuixaven a mà i amb bolígrafs de 

colors, però ràpidament va augmentar la qualitat i la perfecció del dibuix. Entre els anys 

1995 i 2000, un grup de cartògrafs russos va dibuixar uns quants mapes a Catalunya que 

van ser utilitzats per a les competicions de Lliga Espanyola i Campionats de Catalunya. 

Aquest va ser un bon punt de partida pels cartògrafs catalans, que a partir d’aquí van 

ampliar la seva producció amb l’ajut del programa OCAD i de fonts com els mapes de l’ICC 

(Institut Cartogràfic de Catalunya) i les imatges aèries. Actualment a Catalunya hi ha una 

bona quantitat de mapes cartografiats tant per cartògrafs estrangers com autòctons, la qual 

cosa enriqueix aquest esport. 

La progressió del nombre de federats de la FCOC des que es va crear ha estat molt 

ràpida, excepte els últims dos anys que s’ha estancat. El nombre actual de federats a 

Catalunya és de 701.  
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3 ESTAT DE L’ART 

 

3.1 CAPTURA DE LA INFORMACIÓ 

 

Catalunya té actualment una multitud de mapes d’orientació cartografiats tant per 

usuaris privats com per empreses, que poden ser nacionals o estrangeres. Tots aquests 

mapes, generalment, són sol·licitats pels clubs. Per portar un control estricte de totes les 

àrees cartografiades de Catalunya, la federació demana als clubs que s’avisi de totes les 

actualitzacions i nous mapes.  

 

La FCOC té un registre on es fa un seguiment dels mapes de Catalunya. Fins ara, 

una part d’aquest registre estava en paper i l’altra, en un full de càlcul Microsoft Excel. A 

més, la FCOC emmagatzema els arxius en format OCAD dels mapes que té registrats. 

Totes aquestes dades eren internes de la federació i no eren visibles públicament. Així 

doncs, un dels objectius del comitè de cartografia de la FCOC era informatitzar i unificar tot 

el registre, alhora que fer-lo públic als usuaris i orientadors catalans. Cal esmentar que no 

tots els mapes d’orientació de Catalunya estan registrats a la FCOC, per això es fa complicat 

portar un control absolut de tots els mapes catalans. Una de les feines futures, per tant, ha 

de ser aconseguir que la FCOC tingui constància de tots els mapes d’orientació de 

Catalunya per, així, completar el registre de mapes. 

 

La recerca de mapes per a la unificació del registre s’ha basat en els mapes dels 

quals la FCOC ja en té constància a dia d’avui. Per una banda s’han obtingut les dades de 

mapes que estaven inscrits en els registres en paper i en l’arxiu excel. De l’arxiu excel s’ha 

adquirit la informació de 96 mapes. El problema d’aquests dos registres és que, en la 

majoria de casos, s’ha pogut obtenir la informació de les dades del mapa, però no s’ha 

aconseguit la còpia del mapa (ja sigui en format OCAD o en imatge). Alguns d’aquests 

mapes són antics i fins i tot no compleixen la normativa ISOM. En molts casos s’han fet nous 

mapes de la zona o actualitzacions i, per això, és difícil trobar la primera versió del mapa. 

 

L’altre punt de partida d’obtenció de dades són directament els mapes en format 

OCAD que guarda la federació. Si el mapa està maquetat, se’n poden extreure fàcilment 

moltes dades. Però a vegades l’arxiu conté únicament el dibuix del mapa, sense cap 

informació addicional. És aleshores quan ha calgut fer una investigació del mapa per 

interpretar-lo al detall i poder endevinar, amb l’ajuda de fotografies aèries, a quina zona de 

Catalunya podia pertànyer. Més d’un cop s’ha necessitat l’ajuda d’orientadors veterans o 

experts que ja han vist molts mapes de Catalunya. 
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3.2 SISTEMES D’INFORMACIÓ APLICATS 

 

Un registre de mapes s’utilitza per emmagatzemar, ordenar i tenir sota control tota la 

cartografia d’un territori determinat. Tot registre conté dues parts, com a mínim, que són la 

informació geogràfica i les dades alfanumèriques associades. La part geogràfica s’ha de 

mostrar en un visor on, d’alguna manera, s’hi representi la cartografia que conté el registre. 

Les dades se solen guardar en una base de dades que contindrà més o menys taules 

depenent de la quantitat de dades. 

 

La majoria de federacions d’orientació internacionals i territorials tenen un registre de 

mapes. A continuació es llisten alguns exemples per poder extreure conclusions del millor 

tipus de registre. 

 

FEDO 

 

La FEDO té un registre de mapes que compren un localitzador de mapes de Google 

on es pot seleccionar una província i veure unes icones que ubiquen els mapes registrats. 

Prement sobre aquestes icones es pot accedir a la fitxa de cada mapa respectivament. A 

l’esquerra apareix, paral·lelament, una llista amb tots els mapes de la província seleccionada 

i des de la qual també es pot accedir a les fitxes. Veure les figures 3.2.1 i 3.2.2 que mostren 

el visor i un exemple de fitxa. 

 

 

Figura 3.2.1: Visualitzador del registre de la FEDO. 
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Figura 3.2.2: Fitxa d‟un mapa del registre de la FEDO. 

 

  

D’altra banda té un formulari on l’usuari pot demanar la sol·licitud de registre d’un 

mapa de l’estat espanyol. Es demanen dades de la persona sol·licitant, del mapa, dels 

cartògrafs del mapa i del club. També s’ha d’adjuntar una imatge d’exemple de la zona i un 

arxiu amb el mapa d’orientació ja acabat. En la figura 3.2.3 es pot veure el formulari de 

sol·licitud de la FEDO. 
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Figura 3.2.3: Formulari de sol·licitud de registre de la FEDO. 
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 FEDOCV 

 

 La FEDOCV (Federación del Deporte de Orientación de la Comunidad Valenciana) té 

un visor Google gestionat per UMapper on apareixen situats els mapes d’orientació de la 

Comunitat Valenciana. En prémer en un dels seus marcadors, apareix una bafarada amb un 

resum de la informació del mapa (veure figura 3.2.4). 

 

Figura 3.2.4: Visualitzador del registre de la FEDOCV. 

 

 Aquest registre té un apartat on es poden fer cerques de tots els mapes de la 

Comunitat Valenciana per dos paràmetres diferents (tipus de mapa i província). El resultat 

és una llista de mapes de la qual pots accedir a la fitxa del mapa que t’interessi prement 

sobre l’enllaç. La fitxa conté tota la informació del mapa i una imatge d’aquest a baixa 

resolució. Se’n pot veure un exemple a la figura 3.2.5. 

 

 

Figura 3.2.5: Fitxa d‟un mapa de la FEDOCV. 
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 Per últim la FEDOCV et permet descarregar un arxiu, que després cal enviar al 

responsable de l’àrea cartogràfica, per poder fer la sol·licitud de registre d’un mapa del 

territori valencià. La descàrrega d’aquest arxiu està actualment fora de servei i, tot i haver 

intentat contactar amb l’administrador de la Web, no s’ha obtingut resposta. 

 

 “Slovak Orienteering Association” 

 

 La Federació eslovaca d’orientació ha creat un lloc Web per al registre de mapes del 

seu país. Les dades estan guardades en una base de dades de MySQL i han creat diferents 

apartats per accedir a tota la informació. El visor és de Google i els mapes estan 

representats amb la seva àrea. En seleccionar una àrea pots accedir a la fitxa completa 

d’aquell mapa. La fitxa conté tota la informació del mapa, una imatge del mapa amb una 

ombra de copyright per a que no se’n pugui fer un ús indegut i l’àrea ampliada del mapa en 

el visor de Google. Es pot veure un exemple de fitxa a la figura 3.2.6. 

 

 

Figura 3.2.6 Fitxa d‟un mapa de la Federació Eslovaca. 

 

Al primer apartat de cerques es poden seleccionar diferents camps i s’aconsegueix 

una llista dels mapes resultants de la cerca. Dos altres apartats són la llista de cartògrafs i 

de dibuixants. Cal fer notar que aquesta federació distingeix entre el cartògraf que fa la feina 

de camp i el dibuixant que passa la feina del cartògraf a l’ordinador. En aquests dos apartats 

apareix una llista i en fer una selecció es mostra en pantalla un mapa de Google amb tots 
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els mapes cartografiats o dibuixats per la persona seleccionada i també la llista d’aquests. 

L’últim apartat és la llista de clubs d’Eslovàquia, els quals es poden seleccionar i obtenir el 

mateix resultat que en el cas dels cartògrafs. 

 

Aquesta pàgina Web, però, no conté cap aplicació per a que un usuari pugui registrar 

un nou mapa cartografiat. La federació eslovaca d’orientació mostra únicament una Web de 

consulta. 
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4 PROPOSTA DEL SISTEMA 

 

4.1 REQUISITS DEL SISTEMA 

 

4.1.1 Requisits funcionals 

 

 La FCOC vol un registre de mapes per poder ordenar i controlar tots els mapes 

d’orientació de Catalunya. La federació d’orientació té diferents objectius com ara ordenar 

els mapes, que la informació sigui pública, oferir un visor fàcilment interpretable, controlar 

d’una manera més senzilla les sol·licituds de nous mapes i donar exemples de cartògrafs 

que hagin fet mapes a Catalunya. 

 

El primer requisit demanat és informatitzar i unificar tota la informació. La millor opció 

per fer-ho és crear una base de dades que contingui tots els mapes de Catalunya i totes les 

seves dades. En aquesta base de dades cal que hi hagi una taula dedicada únicament als 

cartògrafs que hagin fet mapes a Catalunya. Un dels objectius del comitè de cartografia és 

fer un llistat de cartògrafs homologats a Catalunya. Aquests serviran de suggeriment pels 

clubs catalans que volen cartografiar per primera vegada un terreny i que sovint demanen 

consell de bons cartògrafs. Amb aquesta taula, per tant, s’ajuda a apropar aquests 

cartògrafs a la comunitat orientadora catalana. 

 

Cal crear una Web que satisfaci la resta de requisits. Per començar, cal mostrar un 

visor on apareguin marcades les àrees de tots els mapes d’orientació existents de 

Catalunya. D’aquesta manera, els clubs podrien saber visualment quins terrenys estan 

ocupats i quins lliures per a realitzar nous mapes. 

 

Per poder portar un control exacte dels mapes d’orientació catalans, tot club o usuari 

que fes un mapa nou hauria d’avisar a la FCOC. El comitè de cartografia dóna cada any una 

subvenció per a nous mapes. És un requisit indispensable entregar a la federació la 

sol·licitud de registre, per a poder obtenir aquesta subvenció. La realitat és que la majoria de 

les vegades només es fa el tràmit de registrar el mapa a la FCOC per aquells mapes que 

poden rebre la subvenció. Un dels objectius és, doncs, aconseguir que tots els mapes 

catalans estiguin registrats a la FCOC. Per això cal crear una aplicació de sol·licitud i 

registre de mapes senzilla per l’usuari. 

 

L’últim requisit és que la informació sigui pública i fàcil de trobar. Un dels mètodes 

per ordenar els mapes i que l’usuari els localitzi de manera senzilla és crear un cercador de 

mapes. D’aquesta manera l’usuari pot seleccionar els paràmetres que li interessin i trobar 

els mapes que busca. 
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4.1.2 Requisits no funcionals 

 

 Aquest any la FCOC ha presentat una nova Web (veure la figura 4.1.2.1).  

 

 

Figura 4.1.2.1: Pàgina Web de la FCOC. 

 

El present projecte vol ser una extensió de la nova Web de la FCOC. És per aquest 

motiu que un dels requisits és treballar amb les mateixes eines i aconseguir tenir una Web 

amb la mateixa aparença. La FCOC treballa amb el gestor de continguts anomenat Joomla!, 

utilitza el servidor Web DreamHost i el SGBD (Sistema de Gestió de Base de Dades) que fa 

servir és en MySQL (més concretament l’eina phpMyAdmin). Aquestes tres aplicacions són, 

per tant, els requisits del sistema a utilitzar en aquest projecte. Al següent apartat 

s’expliquen més específicament totes aquestes aplicacions. 

 

 

4.2 ALTERNATIVES PROPOSADES 

 

Actualment el mercat és molt ampli i hi ha moltes alternatives diferents per poder 

gestionar un SIG (Sistema d’Informació Geogràfica). Existeixen productes comercials o 

d’altres lliures i gratuïts. Algunes empreses s’han fet productes exclusius amb les aplicacions 

que ells necessiten. 

 

SGBD 

 

Els SGBD més coneguts són Oracle, PostgreSQL i MySQL. El sistema Oracle és 

comercial i necessita una llicència privada. Els altres dos són softwares lliures, amb la qual 

cosa es poden usar sota la Llicència Pública General GNU. El PostgreSQL i el MySQL estan 
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administrats mitjançant el llenguatge SQL (Structured Query Language), mentre que l’Oracle 

utilitza el llenguatge específic PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language). 

El llenguatge de programació PL/SQL és propietat d’Oracle i és una extensió del llenguatge 

SQL. En les figures 4.2.1 i 4.2.2 es pot veure una imatge dels softwares PostgreSQL i 

MySQL mostrant la taula “mapa”. 

 

 

Figura 4.2.1: Software PostgreSQL. 

 

 

Figura 4.2.2: Software MySQL. 
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 El PostgreSQL pot utilitzar un mòdul anomenat PostGIS que afegeix els objectes 

geogràfics a la base de dades convertint-la així en una base de dades espacial que pot ser 

utilitzada en un SIG. 

 

Servidor Web 

 

Un servidor Web serveix, principalment, per allotjar pàgines Web. Però també té 

altres aplicacions com emmagatzematge de dades, execució d’aplicacions empresarials o 

jocs en línia. La seva funció és mostrar pàgines Web als clients mitjançant el protocol 

d’aplicació HTTP (HyperText Transfer Protocol) i a les quals s’hi pot accedir des d’Internet. 

D’aquesta manera lliura documents HTML (HyperText Markup Language) i tot el contingut 

addicional que pot ser inclòs al document com ara imatges, fulls d’estil o scripts. 

 

Un dels servidors Web més coneguts és el programari lliure Apache que implementa 

les especificacions de servlets de Java i de JSP (JavaServer Pages). Es pot veure el logotip 

d’aquest programari a la figura 4.2.3. 

 

 

Figura 4.2.3: Logotip del servidor Apache. 

 

El DreamHost és un altre proveïdor d’allotjament de pàgines Web (Web hosting en 

anglès) emmagatzemat a Los Ángeles. L’any 2009 va començar a ser una aplicació gratuïta. 

 

 IDE 

 

 Un IDE (Integrated Development Environment) és un entorn de programació que 

consisteix en un editor de codi, un compilador, un depurador i un constructor d’interfície 

gràfica (GUI són les sigles de Graphical User Interface). El software anomenat Eclipse és un 

IDE de codi obert escrit majoritàriament en llenguatge Java. Mitjançant un JAR (Java 

Archive) d’iBATIS es pot connectar l’Eclipse amb la base de dades de PostgreSQL, per 

exemple, i agregar totes les classes Java i les metadades associades. D’aquesta manera es 

pot treballar amb les dades de la base de dades i mostrar-les a l’aplicació Web. A la figura 

4.2.4 es pot veure una imatge del software Eclipse. 
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Figura 4.2.4: Software Eclipse. 

 

 

4.3 ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

De les diferents alternatives mencionades a l’apartat anterior, a continuació es fa 

menció de les escollides per a la realització d’aquest projecte, que han de coincidir amb les 

eines utilitzades per la FCOC. 

 

SGBD 

 

El SGBD triat és el MySQL que s’ha administrat amb el software lliure phpMyAdmin. 

Aquesta eina administra la base de dades utilitzant Internet i a través de les seves pàgines 

Web. Pot executar gairebé totes les funcions que fa el programa MySQL. Per exemple, pot 

crear, afegir i esborrar bases de dades, taules i camps, executar sentències SQL, 

administrar claus pels diferents camps i exportar i importar dades i taules. El seu logotip es 

pot veure en la figura 4.3.1. 

 

Figura 4.3.1: Logotip de phpMyAdmin. 
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SFTP 

 

 Els programes de SFTP (Secure File Transfer Protocol) s’utilitzen per accedir a 

fitxers, intercanviar-los o gestionar-los entre un ordinador local i un de remot. El WinSCP 

(Windows Secure Copy) és una aplicació de software lliure que utilitza la llicència GNU GPL. 

Aquesta aplicació és la utilitzada per transferir els arxius de l’ordinador local en el qual es 

treballi al servidor DreamHost. Una mostra de l’aparença de l’aplicació WinSCP es pot veure 

a la figura 4.3.2. 

 

 

Figura 4.3.2: Aplicació WinSCP. 

 

CMS 

 

 Un sistema gestor de continguts (més conegut com a CMS, que són les sigles de 

Content Management System) és una eina per poder crear, mantenir i actualitzar pàgines 

Web de manera senzilla. El CMS que utilitza la FCOC és el Joomla! que és un programari 

lliure de codi obert. Aquest sistema és escrit en llenguatge PHP (PHP: Hypertext 

Preprocessor) i utilitza el sistema de base de dades MySQL. Per tant, el Joomla! es lliga al 

software phpMyAdmin. També obté connexió amb l’aplicació WinSCP, amb la qual cosa pot 

obtenir els arxius programats i mostrar-los a la pàgina Web. El Joomla! utilitzat per aquesta 

aplicació no té la possibilitat de ser configurat en català. S’ha escollit l’espanyol com a 

idioma, per tant, totes aquelles funcions del Joomla! apareixeran en llengua espanyola. En la 

figura 4.3.3 es mostra el back-end (zona de l’administrador del lloc Web) del Joomla!. 
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Figura 4.3.3: Back-end del Joomla!. 

 

 Adobe Dreamweaver 

 

 Per editar els arxius PHP que s’utilitzen per crear la pàgina Web i que després són 

cridats des del Joomla!, existeixen eines que fan més senzilla la interpretació del codi. 

L’Adobe Dreamweaver és una aplicació que s’utilitza per construir, dissenyar i editar llocs i 

aplicacions Web. Permet amagar els detalls de codi HTML perquè els usuaris no 

programadors puguin crear pàgines sense dificultat. L’Adobe Dreamweaver és una eina que 

suporta els llenguatges HTML i PHP que són els que s’utilitzen en el present projecte per a 

la programació de la pàgina Web. La figura 4.3.4 mostra un arxiu PHP que s’està editant 

amb l’aplicació Adobe Dreamweaver. 

 

 

Figura 4.3.4: Aplicació Adobe Dreamweaver. 
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Servidor Web 

 

 La FCOC té un compte a DreamHost el qual pot administrar i crear diferents dominis. 

Alguns clubs de la FCOC han demanat de tenir un domini al compte de la federació. El 

Joomla! utilitzat per aquest projecte està allotjat en un domini d’aquest compte DreamHost. 

El DreamHost suporta MySQL, per això la base de dades d’aquest projecte també està 

emmagatzemada allà. 

 

 Visor 

 

 Per últim, el visor que s’utilitza per mostrar la informació geogràfica és un mapa de 

Google. L’aplicació permet posar tres capes diferents de fons segons la que més li agradi a 

l’usuari (mapa, vista satèl·lit o 3D). Es poden importar arxius KML (Keyhole Markup 

Language) en forma de punt, imatge o polígon. En el cas que ens ocupa, s’importen 

polígons que defineixen les àrees dels mapes d’orientació catalans. 
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5 DISSENY DEL SISTEMA 

 

5.1 ESTRUCTURA ESTÀTICA DEL SISTEMA 

 

5.1.1 Creació de les taules de la base de dades 

 

Tota la informació recollida s’ha anat introduint primerament en un full de càlcul 

excel. Les dades del mapa que s’han emmagatzemat al full de càlcul han estat els camps: 

nom del mapa, municipi i comarca als quals pertany, tipus de mapa, normativa que segueix, 

escala, equidistància utilitzada, data de realització, nom del cartògraf, enllaç amb mapes 

propers, extensió que ocupa, nom del club responsable, tipus d’impressió, número de 

registre de la FEDO i comentaris varis.  

 

Paral·lelament, s’ha creat una taula amb els cartògrafs que han anat apareixent. 

Alhora, s’ha reanomenat l’arxiu OCAD de cada mapa i s’ha fet una impressió del mapa en 

format imatge (en extensió .jpeg). Un cop acabada la introducció de dades dels mapes a la 

base de dades, s’ha començat amb la creació de la resta de taules. La base de dades té un 

total de quinze taules, de les quals quatre d’elles són taules de relació. L’esquema de la 

base de dades amb totes les seves taules i els camps que conté cada taula es pot veure a la 

figura 5.1.1.1. 

 

 

Figura 5.1.1.1: Esquema de la base de dades. 

 

A continuació s’explica la funció i el contingut de cada taula, així com el format i la 

interpretació dels seus camps. Els noms de les taules i dels seus camps estan escrits sense 
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accents a la base de dades per evitar errors. Per això, sempre que el present document faci 

referència a un d’aquests noms estarà escrit de la mateixa manera, per tant, sense accents. 

 

Taula “mapa” 

 

És la taula principal on cada registre és un mapa d’orientació de Catalunya. Cada 

versió diferent d’un mateix mapa, és un registre nou. La taula “mapa” conté les següents 

columnes: 

 

- id_mapa: és el nom de registre del mapa que alhora s’utilitza com a identificador de 

la taula (clau primària). D’un principi, es va decidir conjuntament amb la FCOC crear 

un nom de registre de la següent forma: dues sigles de la comarca a la qual pertany 

el mapa, l’any de realització del mapa i un número de tres xifres correlatiu (per 

exemple: BD1999052 = Berguedà+any 1999+mapa 052, La Donzella). La majoria de 

mapes de la base de dades tenen, per tant, aquest tipus d’identificador. Però tots 

aquells mapes dels quals no se sap l’any de realització o no s’ha pogut identificar el 

municipi al qual pertany, tenen com a identificador únicament un número correlatiu. A 

última hora, però, s’ha decidit canviar el tipus de nom de registre perquè el nom triat 

ha resultat no ser còmode a l’hora de registrar nous mapes. Per això, els mapes que 

es registrin a partir de la posada en marxa de la Web tindran la següent forma: l’any 

de realització del mapa, el mes de realització i un número correlatiu de tres xifres. 

- num: és un número correlatiu que serveix per a crear l’identificador de cada mapa. 

- nom_mapa: és el nom del mapa. 

- id_tipus: aquest camp és una clau estrangera de la taula “tipus”. La definició 

d’aquest camp es defineix quan s’explica la taula “tipus”. 

- escala: és el camp que defineix l’escala del mapa. Només conté el seu denominador. 

- id_impressio: és una clau estrangera de la taula “impressio”. La definició d’aquest 

camp es defineix quan s’explica la taula “impressio”. 

- id_normativa: és una clau estrangera de la taula “normativa”. La definició d’aquest 

camp es defineix quan s’explica la taula “normativa”. 

- registre_fedo: conté els noms de registre de la FEDO. Només alguns mapes 

puntuals estan registrats a la FEDO i, normalment, són aquells que han estat 

utilitzats per a una cursa de nivell espanyol. 

- comentaris: és un camp de tipus text on s’hi poden emmagatzemar comentaris 

extres, imperfeccions del mapa o problemes varis que el cartògraf o el propietari 

vegin adient de comunicar a la FCOC. 

- estat: és un número que defineix l’estat del mapa. El número 0 s’utilitza pels mapes 

registrats i que poden ser visibles públicament. El número 1 s’usa per aquells mapes 
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dels quals s’ha sol·licitat la seva reserva, però que encara estan en procés de 

cartografia. El número 2 es fa servir pels mapes de nou registre que encara estan 

pendents de revisió per part del comitè de cartografia. Un cop revisats i aprovats, 

aquests últims, cal canviar el seu estat al número 0. Aquells mapes que estan 

registrats però que, per alguna raó com ara el seu mal estat, no poden ser públics, 

tenen el número 3. 

- data: conté el mes i any de realització del mapa definit en números. La forma 

d’aquest camp és, per ordre, l’any, el mes (amb números del 01 al 12) i el dia 

(números entre 01 i 31). A la pràctica, no se sap el dia de realització exacte del 

mapa, per això els últims dos dígits sempre són “00”. En alguns casos tampoc se sap 

el mes de realització, per això, els dígits en la posició cinc i sis també poden ser “00”. 

- extensio: és un camp que conté l’àrea del mapa. La seva unitat és el quilòmetre 

quadrat. 

- equidistancia: conté l’equidistància de les corbes de nivell del mapa. La seva unitat 

és el metre. 

 

Taula “cartograf” 

 

La taula “cartograf” conté la informació de tots els cartògrafs que han fet un mapa a 

Catalunya i que està registrat a la FCOC. 

- id_cartograf: és l’identificador i clau primària de la taula. És un número correlatiu. 

- nom_cartograf: conté el nom del cartògraf. 

- cognom_cartograf: són els cognoms del cartògraf. En alguns casos és un camp buit 

perquè no s’ha pogut trobar el cognom del cartògraf. 

- telefon_carto: conté el telèfon del cartògraf. 

- email_carto: conté el correu electrònic del cartògraf. 

- club_carto: és l’identificador del club que al qual pertany el cartògraf, en cas que 

sigui català. Aquest camp és una clau estrangera de la taula “club”, on estan llistats 

tots els clubs catalans. 

- id_pais: és l’identificador del país al qual pertany el cartògraf.  Aquest camp és una 

clau estrangera de la taula “paisos”, on estan llistats tots les països del món. 

- id_municipi: en el cas que el cartògraf sigui català, aquest camp defineix 

l’identificador del municipi al qual pertany el municipi. Aquest camp és una clau 

estrangera de la taula “municipi” on apareixen tots els municipis de Catalunya. 
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Taula “països” 

 

 Aquesta taula conté llistats tots els països del món. A més a més, s’ha afegit un 

registre anomenat “Catalunya” per poder diferenciar els cartògrafs catalans. La taula està 

formada per dos camps que són l’identificador (anomenat “id_pais”) que és un número 

correlatiu i el nom del país (anomenat “nom_pais”). 

 

Taula “cartografmapa” 

 

Un cop s’ha tingut completada la taula “mapa”, s’ha creat una taula que la uneix amb 

la taula dels cartògrafs. Per unir les dues taules s’ha creat una taula anomenada 

“cartografmapa” que només té dos camps: l’identificador del mapa (clau estrangera de la 

taula “mapa”) i el del cartògraf (clau estrangera de la taula “cartograf”). Ha calgut crear una 

taula de relació perquè la relació entre “mapa” i “cartograf” no sempre és d’1 a 1. Hi ha la 

possibilitat de que un mapa estigui cartografiat per més d’un cartògraf. 

 

Taula “club” 

 

La taula “club” conté la informació de tots els clubs catalans. Aquesta informació ha 

estat obtinguda gràcies a la col·laboració de la FCOC. El nombre de clubs donats d’alta a la 

FCOC és 23, però la taula conté cinc clubs més que s’han donat de baixa recentment. Els 

diferents camps que formen aquesta taula són els següents: 

- id_club: és l’identificador del club i és un número correlatiu. Aquest camp és la clau 

primària de la taula “club”. 

- nom: conté el nom complet del club. 

- nom_curt: conté les sigles, l’abreujament o la paraula que identifica el club. 

- domicili: aquest camp mostra l’adreça postal de la seu del club. 

- codi_postal: emmagatzema el codi postal de la seu del club. 

- email: conté la direcció de correu electrònic del club. 

- nif: aquest camp conté el codi NIF (Número d’Identificació Fiscal) del club. 

- estat: és un número que defineix l’estat d’un club. Si el club en qüestió està donat 

d’alta a la FCOC, li pertany el número 1. En canvi, si el club ha estat donat de baixa o 

està cometent irregularitats i la federació considera que no ha de ser visible al públic, 

tindrà l’estat 0. 

- telefon: conté el número de telèfon del club. 

- id_municipi: és l’identificador del municipi al qual pertany el club. Aquest camp és 

una clau estrangera de la taula “municipi”. 
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Taula “clubmapa” 

 

 Per associar cada mapa al club al qual pertany, s’ha hagut de crear una taula relació. 

Com en el cas dels cartògrafs, a vegades, tot i que no és usual, un mapa pot pertànyer a 

diferents clubs. Això pot ser causa de que dos clubs vulguin organitzar una cursa junts en un 

terreny o de que siguin dos clubs petits amb pocs recursos i vulguin compartir les despeses 

de realització del mapa. Els camps d’aquesta taula són únicament l’identificador del mapa 

(que és una clau estrangera de la taula “mapa”) i l’identificador del club (que és una clau 

estrangera de la taula “club”). 

 

 Taula “municipi” 

 

 Tots els municipis de Catalunya estan recollits en aquesta taula. Els camps de què 

està formada són els següents: 

- id_municipi: és l’identificador del municipi i clau primària de la taula que està 

compost de 10 dígits. Els 2 primers són el codi curt de la província (Barcelona=08, 

Girona=17, Lleida=25, Tarragona=43), els 3 següents són l’identificador del municipi 

atorgat per l’INE (Institut Nacional d’Estadística) i el sisè és un dígit de control. 

Aquest últim valida les cinc primeres posicions i és el mateix dígit de control que 

porta el codi INE. A continuació hi ha 3 zeros (“000”) que indiquen que és un ens 

pare i per acabar un segon dígit de control que valida les nou primeres posicions. 

- nom_municipi: aquest camp conté el nom del municipi. 

- id_comarca: és l’identificador de la comarca que és una clau estrangera de la taula 

“comarca”. Està compost de 10 dígits on els 2 primers dígits són fixes i és el número 

81. A continuació apareix un zero i dos dígits amb el codi curt de la comarca. Tot 

seguit un primer dígit de control de les 5 primeres xifres, 3 zeros (“000”) i un últim 

dígit de control. 

- id_provincia: és l’identificador de la província que és una clau estrangera de la taula 

“provincia”. Està compost de 10 dígits on els 2 primers dígits són fixes i és el número 

80. A continuació apareix un zero i dos dígits amb el codi de la província. Tot seguit 

un primer dígit de control de les 5 primeres xifres, 3 zeros (“000”) i un últim dígit de 

control. 
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Taula “comarca” 

 

 La taula en qüestió conté el llistat de totes les comarques de Catalunya. Els seus 

camps són: 

- id_comarca: és la clau primària de la taula “comarca”. El seu format ha estat definit 

durant l’explicació de la taula “municipi”. 

- nom_comarca: conté el nom de la comarca. 

- siglescom: aquest camp conté una parella de lletres que resumeixen en nom de la 

comarca. Aquestes lletres són les que s’han usat en un principi per a confeccionar el 

número de registre del mapa, però que ja no s’utilitzaran més quan es posi en marxa 

la nova aplicació de registre. 

 

Taula “provincia” 

 

En aquesta taula hi ha registrades les quatre províncies de Catalunya. Els camps de 

la taula “provincia” són: 

- id_provincia: és la clau primària de la taula. El seu format ha estat definit durant 

l’explicació de la taula “municipi”. 

- nom_provincia: aquest camp conté el nom de la província. 

 

Taula “municipimapa” 

 

Per tal d’associar cada mapa al seu municipi s’ha creat una taula de relació, perquè 

alguns mapes ocupen més d’un municipi i la relació, aleshores, és d’un a “n”. Els dos únics 

camps d’aquesta taula són l’identificador del mapa i el del municipi, que són claus 

estrangeres de les taules “mapa” i “municipi” respectivament. 

 

Taula “tipus” 

 

A Catalunya existeixen diferents modalitats d’orientació les quals estan definides en 

aquesta taula. Els dos camps de la taula són: 

- id_tipus: és l’identificador i la clau primària de la taula. És un número correlatiu. 

- nom_tipus: aquest camp conté la definició de la modalitat. Els tipus de mapes 

existents a Catalunya són: mapa d’orientació a peu, en BTT, de Rogaine o d’esquí. 
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Taula “impressio” 

 

Aquesta taula conté els diferents tipus de format en què està guardat l’arxiu del 

mapa. Els camps de la taula són: 

- id_impressio: és l’identificador i la clau primària de la taula. És un número correlatiu. 

- impressio: en aquest camp es defineixen els diferents tipus de format d’impressió. 

La majoria són format OCAD (que és el programa específic de cartografia de mapes 

d’orientació) i el número que el segueix és la versió del programa. Els altres dos tipus 

que hi ha són “imatge” (que normalment és en extensió .jpeg) i PostScript. 

 

Taula “normativa” 

 

 Existeixen diferents normatives internacionals segons la modalitat o especialitat 

d’orientació. Aquesta taula les diferencia per tal d’associar-les a cada mapa. Els seus camps 

són: 

- id_normativa: és l’identificador i la clau primària de la taula. És un número correlatiu. 

- nom_normativa: conté el nom de la normativa. A hores d’ara només hi ha 

registrades dues normatives, que són les que estaven diferenciades als mapes ja 

registrats de la FCOC. Els noms de les normatives són ISOM i ISSOM, ambdues de 

la modalitat d’orientació a peu i amb l’única diferència que la segona és per a 

l’especialitat de esprint. 

 

Taula “solicitants” 

 

Quan es fa la sol·licitud de reserva d’un terreny de Catalunya per a poder-hi 

cartografiar un mapa, cal saber quin club està fent la sol·licitud. Per a possibles problemes 

que puguin sorgir, es guarden les dades de la persona representant del club que fa la 

sol·licitud. Aquestes dades estan contingudes en els següents camps: 

- id_solicitant: és l’identificador de la persona que fa la sol·licitud i és un número 

correlatiu. És la clau primària de la taula. 

- nom_sol: conté el nom de la persona que fa la sol·licitud. 

- cognom_sol: conté el cognom del sol·licitant. 

- id_club: és l’identificador del club de la persona que fa la sol·licitud. És una clau 

estrangera de la taula “club”. 

- email: conté la direcció de correu electrònic de la persona sol·licitant. 

- telefon: conté el número de telèfon de la persona que fa la sol·licitud. 
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Taula “solicitantmapa” 

 

Com que sovint la persona que s’encarrega de la cartografia d’un club és sempre la 

mateixa, és probable que sigui sempre ella mateixa que faci les sol·licituds de reserva de 

terreny pel seu club. D’aquesta manera hi haurà diferents mapes sol·licitats per la mateixa 

persona. És per això que s’ha creat la taula relació entre les taules “solicitants” i “mapa”. 

Els dos únics camps d’aquesta taula són l’identificador del mapa (que és una clau 

estrangera de la taula “mapa”) i l’identificador del sol·licitant (que és una clau estrangera de 

la taula “solicitants”). 

 

5.1.2 Creació de la base de dades 

 

 Totes les taules mencionades a l’apartat anterior s’han importat al software 

phpMyAdmin i ha estat amb aquesta eina que s’han definit les claus, la codificació i el motor.  

 

El nom de la base de dades creada per aquest projecte és “mapesfcocdb”. Un cop 

importades totes les taules, però ha calgut crear les claus primàries i foranes mitjançant 

sentències SQL. Per a la taula “club”, per exemple, s’ha necessitat definir el camp “id_club” 

com a clau primària de la taula i el camp “id_municipi” com a clau forana del camp amb el 

mateix nom de la taula “municipi”. La sentència SQL utilitzada ha estat: 

 

ALTER TABLE club  

ADD PRIMARY KEY (id_club), 

ADD FOREIGN KEY (id_municipi) REFERENCES municipi(id_municipi); 

 

La clau primària es pot definir d’una manera més senzilla utilitzant la icona que hi ha 

al costat de cada camp de cada taula. Únicament cal prémer sobre la icona de “Primaria” i 

automàticament defineix aquell camp com a clau primària. A sota de la taula es poden veure 

les diferents relacions d’aquella taula (veure figura 5.1.2.1). 
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Figura 5.1.2.1: Relacions foranes de la taula “club”. 

 

La segona opció per a definir les claus foranes de cada taula és dirigir-se a l’apartat 

de relacions de cada taula. D’aquesta manera es pot escollir el camp i la taula al qual va 

dirigida la relació d’una manera més dinàmica (veure figura 5.1.2.2). 

 

 

Figura 5.1.2.2: Relacions foranes de la taula “club”. 

 

 La codificació utilitzada en aquesta base de dades és la latin1_bin. Aquesta 

codificació és equivalent a la ISO 8859-1 que segueix les normes ISO (International 

Organization for Standardization) que defineixen la codificació de l’alfabet llatí. La codificació 

“latin1_bin” accepta caràcters que s’usen en l’alfabet català i no són comuns en altres 

llengües com la lletra “ç” o els accents. Aquesta última característica és el fet que va fer triar 

entre la codificació latin1_bin i UTF-8 (UCS Transformation Format – 8 bit, on UCS són les 

sigles de Universal Character Set). La codificació UTF-8 generava problemes amb el 

caràcter “ç” i els accents. 
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Una característica de les taules de la base de dades creada és que són de tipus 

InnoDB. Aquest motor d’emmagatzematge contempla algunes característiques importants 

que l’usual MyISAM no permet. La característica principal per la qual es va decidir per 

utilitzar el motor InnoDB és que contempla les claus foranes, cosa que no fa el motor 

MyISAM.  

 

5.1.3 Arquitectura del sistema 

 

 Els components bàsics per la realització del producte final són la base de dades 

administrada pel phpAdmin (explicat a l’apartat anterior) i el sistema gestor de continguts 

Joomla!. Ambdues aplicacions estan emmagatzemades al servidor DreamHost.  

  

 És a DreamHost on es guarda l’arxiu de configuració anomenat “configuration.php” 

que relaciona els diferents components usats per crear l’aplicació. Aquest arxiu defineix tots 

els paràmetres de connexió amb la base de dades, que són: el tipus de base de dades, el 

servidor, l’usuari, la contrasenya i el mot secret. També s’ha pogut definir un prefix per totes 

aquelles taules que s’han creat a la base de dades a causa de la connexió amb el Joomla!. 

Aquest prefix és “webmapes_” i són 80 les taules que s’han creat en instal·lar el Joomla!. 

D’altra banda, l’arxiu de configuració també defineix paràmetres del gestor de continguts 

com l’usuari, la contrasenya, el títol, zona horària i un missatge i una imatge per si la pàgina 

Web deixa de funcionar per qualsevol motiu. Per últim, es defineixen els paràmetres de 

connexió amb la FTP que s’utilitza per visualitzar tots els arxius emmagatzemats al servidor 

DreamHost. Els paràmetres que es demanen són: el nom del servidor o direcció IP (Internet 

Protocol), el port d’accés, l’usuari, la contrasenya i la URL (Uniform Resource Locator) de la 

Web. 

 

 La creació del lloc Web no s’ha fet utilitzant únicament components de Joomla!, sinó 

que també s’han programat diferents scripts amb PHP i HTML. S’han programat un total de 

20 scripts, dos dels quals serveixen per fer la connexió amb la base de dades 

(“connexio_mapesfcocdb.php” i “database.class.php”). La resta de scripts són els que s’han 

usat per dissenyar l’aplicació Web. Cada script és el disseny d’una pàgina diferent del lloc 

Web. Aquests scripts es criden a Joomla! des d’un article utilitzant la sentència següent: 

 

<?php include(JPATH_ROOT.'/registre/fitxa.php');?> 

 

 A Joomla! hi ha tants articles creats com quantitat de scripts. A continuació, aquests 

articles són cridats i organitzats pel gestor de menús de Joomla!. D’aquesta manera 

s’aconsegueix publicar a la Web tots els elements programats. 

 

 Tots els scripts es poden consultar als annexes. 
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5.2 ESTRUCTURA DINÀMICA DEL SISTEMA 

 

La pàgina Web creada per al present projecte s’anomena “Registre de Mapes de la 

FCOC” i la seva URL és:  

 

http://www.mapes.orientacio.org/ 

 

S’ha intentat que el disseny de la pàgina tingui el mateix estil que el de la FCOC, 

utilitzant la plantilla Yougrids de Joomla!, que és la mateixa plantilla que es fa servir per a la 

Web de la federació. A la figura 5.2.1 es pot veure la presentació de la pàgina. 

 

 

Figura 5.2.1: Aparença de la Web. 

 

La pàgina es divideix en diferents apartats ordenats en un menú horitzontal. A la 

portada apareix una presentació i un mapa amb els terrenys cartografiats de Catalunya. A 

l’apartat de “cerca” l’usuari pot fer consultes i obtenir informació de mapes com a resultat. 

Les dues pestanyes següents serveixen per a sol·licitar i registrar un mapa, que són dos 

processos diferents que cal distingir. En el primer cas, l’usuari està demanant la reserva d’un 

terreny en el qual hi vol fer un mapa. Si el comitè de cartografia accepta la sol·licitud, aquell 

terreny queda reservat un període de dos anys per a aquell usuari. Si en aquest període 

l’usuari no ha cartografiat el mapa, el terreny torna a quedar públic per a que qualsevol 

usuari en pulgui fer una nova sol·licitud reserva. El registre de mapa serveix per a registrar 

un mapa ja cartografiat i del qual en va ser acceptada la seva sol·licitud. Per últim hi ha una 

pestanya on els usuaris registrats es poden identificar i accedir a les aplicacions que no són 

http://www.mapes.orientacio.org/
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públiques (com ara la sol·licitud i el registre de mapes). A continuació es fa un recorregut per 

tots aquests fluxos explicant detalladament les seves funcions. 

 

5.2.1 Pàgina inicial 

 

L’ “Inici” és la portada de la Web. S’hi fa una curta presentació i es mostra una imatge 

que és el mapa de Google amb les àrees cartografiades. Si es clica sobre la imatge, 

s’accedeix al visor de Google. La capa de fons triada per a aquest visor és el mapa. 

Pintades de blau es poden veure les àrees d’alguns mapes d’orientació cartografiats de 

Catalunya. Si es clica sobre un d’ells apareix el nom d’aquell mapa i un enllaç per accedir a 

la seva informació. D’altra banda, al menú de l’esquerra surten llistats tots els mapes que es 

mostren en pantalla. En la figura 5.2.1.1 es pot veure el visor i es mostra un exemple del 

mapa de Gironella. 

 

 

Figura 5.2.1.1: Visor Google del Registre de la FCOC. 

 

5.2.2 Flux de consultes 

 

L’apartat anomenat “cerca” ofereix que un usuari pugui buscar i trobar un mapa amb 

la seva informació. Conté un menú desplegable amb diferents pestanyes (veure la figura 

5.2.2.1). 
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Figura 5.2.2.1: Menú “cerca”. 

 

 Cerca un mapa 

 

La primera opció de cerca és la més senzilla i es tracta de trobar un mapa buscant el 

seu nom. En la figura 5.2.2.2 es mostra com es pot fer la cerca pel paràmetre “nom del 

mapa”. 

 

 

Figura 5.2.2.2: Cercar un mapa. 

 

En seleccionar un mapa s’accedeix a la fitxa del mapa. Es pot veure un exemple de 

fitxa a l’última pestanya d’aquest menú anomenada “Fitxa d’un mapa”. La figura 5.2.2.3 

mostra aquest exemple. 
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Figura 5.2.2.3: Fitxa d‟un mapa. 

 

 La taula mostra tota la informació del mapa escollit. Aquestes dades són les que 

estan emmagatzemades en les diferents taules de la base de dades “mapesfcocdb”. En 

aquells camps en els quals a la base de dades no hi ha informació, apareix un comentari 

que diu “Sense informació”. 

 

 Cerca per ubicació 

 

 La segona opció de consulta és la cerca d’un mapa segons on es trobi situat. Com es 

pot veure a la figura 5.2.2.4, la consulta es pot executar per tres camps diferents. 
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Figura 5.2.2.4: Cerca per ubicació. 

 

 Un cop escollida una província, una comarca o un municipi, s’accedeix a una llista de 

mapes que coincideixen amb la cerca sol·licitada. El format d’aquesta llista és el mateix que 

el del quart apartat del menú “cerca”. En aquest apartat anomenat “Relació de mapes” es 

mostra la llista de tots els mapes que conté la base de dades. A la taula s’especifica el nom 

del mapa, la modalitat, l’escala, la data de realització i els comentaris que pugui haver-hi. 

S’afegeix un altre camp amb un botó que dirigeix a la fitxa completa del mapa. A la figura 

5.2.2.5 es mostra un exemple de la relació de mapes obtinguts de fer una cerca de la 

comarca de la Cerdanya. 

 

 

Figura 5.2.2.5: Llista de mapes de la comarca de la Cerdanya. 

 

 L’aplicació només permet seleccionar una de les tres opcions per fer la cerca (com 

descriu la nota de la figura 5.2.2.4). És a dir, no es pot seleccionar un municipi i una 

comarca a la vegada i demanar fer la cerca. La raó per la qual no es deixa a l’usuari fer més 
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d’una selecció en aquesta consulta és perquè es considera que és informació redundant. 

Per exemple, si se selecciona el municipi de Molins de Rei no cal marcar la opció de Baix 

Llobregat, perquè ja se sap que Molins de Rei pertany al Baix Llobregat. Una altra raó és 

que podria portar a incoherències si es demanés una cerca d’un municipi que no pertany a 

la comarca seleccionada. Per exemple, si es seleccionés Molins de Rei amb la comarca del 

Bages, no tindria sentit mesclar el resultat de dos consultes així de diferents. Tot i això, si 

algú fes aquesta cerca, apareixeria un resultat dient “No pots seleccionar més d’un camp a 

la vegada.” 

 

 També donarà un missatge d’error en el cas que es premi el botó “cerca” sense 

haver escollit cap opció. En aquest cas, el missatge dirà la frase “No has fet cap selecció.” 

 

 L’últim cas possible és que no hi hagi cap mapa a la base de dades que satisfaci la 

petició de l’usuari. Això és probable que passi ja que les llistes que s’ofereixen a l’usuari no 

són únicament d’aquelles ubicacions que tenen un mapa, sinó de tots els municipis, les 

comarques i les províncies de Catalunya. En aquest últim cas, la frase que apareixeria és 

“No s’ha trobat cap coincidència amb aquestes dades.” 

 

 Altres cerques 

 

  Existeixen altres propietats dels mapes que són interessants per a fer cerques. En 

aquest apartat es poden fer cerques escollint un club propietari del mapa, una modalitat 

d’orientació, un cartògraf o la data de realització. A la figura 5.2.2.6 es mostra aquest 

cercador. 

 

 

Figura 5.2.2.6: Altres cerques. 
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 El nombre de camps a seleccionar és lliure, sempre i quan se’n marqui un mínim 

d’un. Si no es fes cap selecció i es premés sobre el botó de “cerca” apareixeria el mateix 

missatge d’error “No has fet cap selecció.” que en el cas de la cerca per ubicació. En la resta 

de casos, l’aplicació sempre busca un resultat, però, en algun cas, pot retornar la frase “No 

s’ha trobat cap coincidència amb aquestes dades.” si no hi ha cap mapa que satisfaci les 

condicions de consulta. 

 

 En fer la cerca i obtenir un resultat positiu s’obté una llista de mapes que té el mateix 

format que la relació de mapes de l’apartat “Relació de mapes”. Des d’aquesta llista es pot 

accedir a la fitxa de cada mapa, tal i com ja passava amb les llistes dels apartats explicats 

anteriorment.  

 

 En la figura 5.2.2.7 es mostra un exemple de cerca. 

 

Figura 5.2.2.7: Exemple de cerca. 

 

En aquest exemple es volen buscar tots aquells mapes d’orientació a peu que siguin 

de la propietat del club COC i que hagin estat cartografiats pel Marek Petrivalský l’any 1999. 

La solució són els mapes de La Donzella, La Talaia, Purgatori i Can Barata, com es pot 

veure a la figura 5.2.2.8. 

 

 

Figura 5.2.2.8: Resultat de la cerca. 
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5.2.3 Flux de sol·licitud d’un nou mapa 

 

 Tots els mapes d’orientació de Catalunya han d’estar registrats a la FCOC. Així el 

comitè de cartografia pot dur el control absolut de les àrees cartografies al territori català. 

Abans de registrar el mapa, però, cal fer una sol·licitud de reserva del terreny. Aquesta 

sol·licitud és la que es pot fer en aquest apartat. 

 

 En la presentació d’aquest flux s’explica que cal omplir un formulari i que també cal 

adjuntar un arxiu en format KML de la superfície del terreny que es vol cartografiar. Per a 

aquelles persones que no sàpiguen com crear aquest arxiu KML, s’ha creat un document 

d’ajuda. Aquest document explica com crear i exportar l’arxiu KML mitjançant l’eina del visor 

de l’ICC. També s’afegeix un enllaç directe al visor de l’ICC. 

 

 A continuació apareix una nota que explica que cal està registrat per a poder entrar al 

formulari de sol·licitud. S’ha creat un usuari i una contrasenya per a cada un dels clubs 

catalans. La raó per la qual aquest formulari no és públic és perquè les dades introduïdes al 

formulari s’insereixen directament a la base de dades. No es vol permetre que qualsevol 

usuari d’Internet pugui introduir dades a la base de dades que no siguin verídiques. Per això 

únicament es confia un nom d’usuari i contrasenya a cada club. 

  

 Formulari de sol·licitud 

 

Un cop l’usuari s’ha registrat a l’apartat de “Accés Usuaris”, es pot començar amb el 

procés de sol·licitud d’un mapa. El primer pas és un formulari que demana totes les dades 

relacionades amb el mapa, el cartògraf i la persona que fa la sol·licitud. La majoria de camps 

estan marcats amb un asterisc (*) i vol dir que és obligatori d’omplir-los. Si no s’omplís algun 

d’aquests camps es retornaria una frase dient “ERROR, no has omplert tots els camps 

obligatoris.” i no gravaria res a la base de dades. Alguns camps permeten escriure 

mitjançant un quadre de text i d’altres únicament deixen triar una de les opcions que 

s’ofereixen en la seva llista. Aquestes diferents llistes són els valors que ja estan inserits a 

les taules de les bases de dades. 

 

 Com a informació del mapa es demana el seu nom, la modalitat d’orientació, l’escala, 

l’equidistància, el club, la ubicació, la data de realització, l’extensió, el tipus d’impressió, la 

normativa, el número de registre FEDO i comentaris extres. Veure la figura 5.2.3.1. 
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Figura 5.2.3.1: Formulari de sol·licitud. Dades del mapa. 

 

En la ubicació s’ofereixen tres municipis diferents a escollir. En aquest camp 

apareixen dos asteriscs, que, com es pot llegir al peu de la pàgina, indiquen que només és 

obligatori omplir la primera de les tres opcions oferides. En el camp de l’extensió hi ha una 

nota especificant que el valor s’ha d’escriure amb un punt com a separador decimal. Es 

demana aquest requisit ja que a la base de dades els decimals estan separats amb un punt. 

Si s’insereix un nombre decimal separat amb una coma, l’aplicació només guarda la part 

entera. El camp de comentaris té una longitud màxima de 50 caràcters, que és la longitud 

que té aquest camp a la base de dades. D’aquesta manera, s’evita que els comentaris 

quedin tallats i l’usuari s’ajusti a l’espai ofert. 

 

 A la part següent del formulari es demanen les dades del cartògraf. Ja hi ha un 

centenar de cartògrafs a la base de dades, per això s’ofereix la llista d’aquests cartògrafs. 

Tal i com passava en el cas dels municipis, amb els cartògrafs també es dóna l’opció 

d’escollir més d’un cartògraf que hagi cartografiat el mapa. Però, existeix la possibilitat que 

algun usuari hagi contractat un nou cartògraf que no surt a la base de dades. Per aquest 

motiu s’ha creat una part del formulari on poder registrar aquest nou cartògraf. Les dades 

que se li demanen són el nom, el cognom, el correu electrònic, el telèfon, la seva nacionalitat 

i el municipi i el club en cas que sigui català. La part del formulari relacionada amb els 

cartògrafs es pot veure a la figura 5.2.3.2. 
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Figura 5.2.3.2: Formulari de sol·licitud. Dades dels cartògrafs. 

 

 L’última part del formulari està dedicada a la persona que fa la sol·licitud. Si aquesta 

persona no és la primera vegada que fa una sol·licitud de mapa, ja apareixerà a la base de 

dades. Per a que no hagi de tornar a introduir les dades ni que es faci un registre duplicat a 

la base de dades, s’ofereix l’opció de triar el nom d’una llista. Tot i això, tal i com s’ha fet 

amb els cartògrafs, també es pot registrar una nova persona sol·licitant. Les dades que es 

demanen d’aquesta persona són el nom, el cognom, el club al qual pertany, el correu 

electrònic i el telèfon. Es pot veure una imatge d’aquesta part del formulari a la figura 5.2.3.3. 

 

Figura 5.2.3.3: Formulari de sol·licitud. Dades de la persona sol·licitant. 
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 Pujada de l’arxiu KML 

 

 El segon i últim pas que cal fer per acabar el procés de sol·licitud és pujar l’arxiu KML 

de l’àrea de terreny on es vol cartografiar el mapa d’orientació. L’operació que cal fer és molt 

senzilla, ja que només cal prémer sobre el botó de “Selecciona el fitxer” i buscar l’arxiu on 

estigui guardat. Veure la pantalla que apareix per a fer aquesta operació a la figura 5.2.3.4. 

 

 

Figura 5.2.3.4: Formulari de sol·licitud. Pujada de l‟arxiu KML. 

 

 L’aplicació només accepta arxius de format KML, per tant si s’intenta pujar un arxiu 

d’un altre format sortirà un missatge d’error de la forma “Arxiu invàlid. L’extensió del fitxer ha 

de ser .kml”. 

 

 Finalització 

 

 Si tot el procés s’ha efectuat correctament, sortirà un missatge en pantalla que dirà 

“La petició de sol·licitud d’un mapa s’ha formalitzat correctament.”. D’altra banda, s’envia un 

missatge de correu electrònic automàtic al comitè de cartografia perquè tinguin constància 

que s’ha fet una nova sol·licitud de reserva de terreny. El comitè pot entrar a la base de 

dades per comprovar-ne les dades i, si hi ha algun problema, contactar amb la persona 

sol·licitant gràcies a les dades que aquella ha ofert. 

 

5.2.4 Flux de registre d’un nou mapa 

 

 Quan un mapa ja està cartografiat, es pot registrar a la FCOC. Tal i com indica la 

pàgina inicial del menú de registre de mapes, els passos a seguir per registrar un mapa són 

tres. El primer pas és triar el mapa i la persona que van fer la sol·licitud. A continuació cal 

pujar una imatge del mapa i per últim l’arxiu OCAD. De la mateixa manera que en el 

formulari de sol·licitud, per accedir al formulari de registre cal estar registrat. 

  

 Formulari de registre 

 

En el primer pas es demana escollir el mapa que es vol registrar d’una llista donada. 

Els mapes que apareixen en aquesta llista són tots aquells que estan sol·licitats, però 

encara no estan registrats. A la base de dades aquests mapes tenen assignat el número u 



  Visor web per a gestionar la cartografia de la FCOC 50 

en el camp d’ “estat”, a diferència dels mapes registrats que tenen assignat el número zero. 

També es demana seleccionar la persona que va fer la sol·licitud, que ha d’aparèixer per 

força a la llista donada. El formulari de registre es pot veure a la figura 5.2.4.1.  

 

 

Figura 5.2.4.1: Formulari de registre. 

 

 Si es deixa sense seleccionar alguna o les dues opcions, apareix un missatge d’error 

que diu “ERROR, no has omplert tots els camps.” Si se seleccionés un mapa i no es triés 

correctament la persona que el va sol·licitar, també sortiria un missatge d’error que diria, en 

aquest cas, “Aquest mapa no va ser sol·licitat per la persona seleccionada.”  

 

 Pujada de la imatge 

 

Un cop es trien correctament el mapa i la persona que va fer la sol·licitud, s’accedeix 

a una pantalla on cal pujar la imatge del mapa. Com es mostra a la figura 5.2.4.2, les 

úniques extensions que s’accepten per pujar una imatge són .jpg, .jpeg, .gif i .png. Si no es 

selecciona cap arxiu o se’n selecciona un amb una altra extensió, apareix un missatge que 

diu “Arxiu invàlid”. 

 

 

Figura 5.2.4.2: Formulari de registre. Pujada de la imatge. 

 

 Tampoc es permet pujar dos arxius amb el mateix nom. És a dir, si a la carpeta 

destinatària ja hi ha una imatge pujada amb el mateix nom, no es deixarà pujar aquest arxiu i 

apareixerà un missatge d’error dient “exemple.jpg ja existeix.” 
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Pujada de l’arxiu OCAD 

 

 A l’últim pas cal pujar l’arxiu en format OCAD tal i com indica la figura 5.2.4.3. 

 

 

Figura 5.2.4.3: Formulari de registre. Pujada de l‟arxiu OCAD. 

 

 En aquest pas, de la mateixa manera que en el pas anterior, sortiran missatges 

d’error si no es fa cap selecció, si es selecciona un arxiu amb una extensió diferent a .ocd o 

si es selecciona un arxiu repetit. 

 

 Quan tots els passos s’hagin efectuat correctament apareixerà un missatge que diu 

“La petició de registre d’un mapa s’ha formalitzat correctament.”. A la base de dades es 

canviarà l’estat del mapa al número dos. Quan el comitè de cartografia, després de rebre el 

correu electrònic automàtic, revisi i accepti aquesta sol·licitud, canviarà l’estat al número 0, 

de manera que el mapa aparegui finalment com a registrat. 

 

 

5.3 PERFILS D’USUARI 

 

 La pàgina Web és pública i pot ser consultada per qualsevol usuari d’Internet. Però hi 

ha varis apartats que no interessa que estiguin oberts al públic, per això es creen diferents 

categories d’usuaris. Els usuaris s’administren des del back-end de la plataforma de Joomla! 

de la pàgina Web. Aquesta plataforma té un apartat especialment elaborat per administrar 

els usuaris i els seus nivells que s’anomena “Gestor d’usuaris”. En primer lloc s’han creat els 

tres nivells d’accés que es volen tenir per aquesta pàgina Web i després s’han creat els 

usuaris de cada nivell. 

 

 El nivell més bàsic és el públic, que pertanyerà a l’usuari que no li cal identificar-se. 

Aquest només podrà consultar certes parts de la Web i no podrà editar, modificar ni publicar 

articles. L’usuari públic pot veure la pàgina inicial i consultar el visor de Google, pot fer totes 

les consultes de l’apartat de “cerca” i pot veure la informació inicial relacionada amb la 

sol·licitud i el registre de mapes. Però no podrà accedir als formularis de sol·licitud i registre. 

 

 Al segon nivell se l’anomena “clubs” i serveix per donar accés als formularis de 

sol·licitud i registre de mapes. Els clubs catalans són els únics que tenen usuaris creats en 
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aquest nivell. Sempre és a través dels clubs que s’ha de fer aquestes gestions. Aquest 

nivell, a més, permet tenir accés a les mateixes pàgines que el nivell públic. 

 

 L’últim nivell és aquell al qual només té accés l’administrador i se l’anomena 

“SuperUsuari”. L’administrador és aquell que s’encarrega de mantenir la Web i d’editar i 

publicar els articles. Treballa principalment utilitzant la interfície del back-end. És 

l’administrador, també, qui administra la resta d’usuaris. 

 

 Un cop definits aquests tres nivells, s’ha assignat a tots els articles de la Web un 

nivell. Per exemple, la pàgina d’inici té el nivell públic. Però tot el conjunt de pàgines per a 

completar el formulari de sol·licitud, se’ls adjudica el nivell de “clubs”. D’aquesta manera, al 

formulari de sol·licitud només hi podran accedir els clubs i l’administrador. A la figura 5.3.1 

es pot veure una part de la llista dels articles que s’utilitzen per a la Web. A la columna 

anomenada Acceso s’especifica el nivell d’accés de cada article. 

 

 

Figura 5.3.1: Vista dels articles des del Back-end de Joomla!. 
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Els usuaris del segon nivell que vulguin accedir a la Web ho poden fer a l’apartat 

creat per a tal efecte que apareix al menú horitzontal de la pàgina Web. Aquesta pantalla 

està en espanyol ja que és una aplicació creada automàticament per Joomla!. Només es 

demana el nom d’usuari i la contrasenya que l’administrador ha donat a cada club. A la 

figura 5.3.2 es pot veure la pantalla d’accés per a usuaris que tinguin un nom de registre. 

  

 

 

Figura 5.3.2: Pestanya d‟accés pels usuaris. 
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6 VERIFICACIÓ I VALIDACIÓ 

  

En acabar qualsevol tipus de projecte cal fer comprovacions per a constatar que 

compleix els objectius per la qual cosa el producte havia estat dissenyat. S’ha de ser molt 

rigorós en les comprovacions i, allò més important és, analitzar-ho des del punt de vista de 

l’usuari final. És aquest últim qui haurà d’utilitzar l’aplicació, per tant, val la pena posar-se en 

la seva pell quan es fan les validacions. 

 

La verificació és el control específic que ha fet l’administrador on comprova que tots 

els detalls i les diferents opcions funcionen correctament. La validació és una revisió 

posterior a la verificació on es comprova que tot funciona tal i com li agradaria veure-ho a 

l’usuari.  

 

La pàgina Web del present projecte té tres parts diferenciades que ha calgut verificar 

i validar separadament. D’una banda la pàgina inicial i el visor, d’una altra banda la part de 

les consultes i per últim els fluxos de sol·licitud i registre de mapes.  

 

 La verificació de la pàgina inicial ha estat la més senzilla ja que l’únic element que hi 

ha és el visor. El control específic del visor s’ha basat en comprovar que a cada àrea del 

mapa li correspon el nom correcte i enllaça amb la fitxa adequada. 

 

 La següent verificació ha estat en el bloc de les consultes. Les consultes d’aquesta 

aplicació no són simples, sinó que dins d’una consulta es pot exigir més d’un requisit. S’han 

de tenir en compte totes les combinacions possibles de cada consulta. Per exemple a 

l’apartat de “Altres cerques” hi ha quatre camps pels quals es poden fer consultes (club, 

modalitat, cartògraf i data) i l’usuari pot escollir seleccionar els paràmetres que vulgui. 

També pot escollir no seleccionar algun camp. Aquest fet fa que les combinacions possibles 

per aquesta cerca siguin vàries i s’ha de verificar que el resultat sempre és la llista de mapes 

completa per a aquella consulta o que no s’ha deixat de filtrar cap camp. Per fer aquestes 

verificacions han fet falta moltes proves i les comprovacions paral·leles amb la base de 

dades. 

 

 Els fluxos de sol·licitud i registre de mapes també són complicats de verificar perquè  

treballen introduint dades noves a la base de dades. El formulari de sol·licitud introdueix, en 

un sol pas, totes les dades demanades a varies taules diferents. S’ha hagut de fer moltes 

proves, simulant ser un usuari que fa una sol·licitud. Les primeres verificacions han estat 

comprovar que totes les correspondències de camps obligatoris eren correctes, és a dir, que 

aparegui un missatge d’error sempre que algun camp obligatori no s’hagi omplert. A 

continuació ha calgut verificar que les dades s’introduïen correctament a la base de dades. 
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Aquesta verificació ha servit, per exemple, per adonar-se que els nombres decimals cal 

introduir-los amb un punt com a element separador enlloc d’una coma. L’última verificació 

d’aquest bloc s’ha basat en comprovar que la importació dels fitxers demanats es guarden 

correctament al servidor DreamHost. 

 

 Un cop fetes escrupolosament totes les verificacions, cal fer unes validacions més 

generals. Per a simular un usuari més real, s’ha demanat a terceres persones que facin 

proves en els tres blocs de la pàgina Web. Ha estat molt interessant escoltar les seves 

opinions per a extreure conclusions de males interpretacions que es puguin fer d’alguns 

apartats a causa de la mala redacció o falta d’explicació. Aquestes persones han fet proves 

que sovint a l’administrador no se li havien acudit que un usuari pogués fer i que ha calgut 

retocar-les. Per exemple, en el cas del formulari de sol·licitud apareix una nota que precisa 

que és obligatori seleccionar el primer municipi, però no els altres dos que s’ofereixen. Si un 

usuari selecciona el segon municipi sense haver marcat el primer, ha de sortir un missatge 

d’error. Aquesta és una de les errades importants que s’havien comès i s’ha solucionat 

gràcies a les validacions. 
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7 EVOLUCIÓ FUTURA DEL PRODUCTE 

 

 El present projecte és només la posada en marxa del registre de mapes d’orientació 

de la FCOC. S’han fet les verificacions i validacions pertinents i s’ha conclòs que tot funciona 

correctament, però encara no s’ha presentat públicament al federats de la FCOC. El pas 

següent és, per tant, que els federats d’orientació coneguin aquesta aplicació de consulta. 

D’altra banda, cal que el comitè de cartografia fixi una data des de la qual s’hagi de 

començar a utilitzar aquest sistema per a fer les sol·licituds i registres de mapes del territori 

català. 

 

 Un dels punts que encara queda pendent és aconseguir que tots els mapes 

d’orientació catalans estiguin registrats a la FCOC. Per poder assolir aquest objectiu cal que 

es faci una bona difusió d’aquest producte i que tots aquells usuaris que coneguin i 

posseeixin mapes d’orientació, els registrin mitjançant la pàgina Web. 

 

 És una aplicació que es pot ampliar de moltes maneres diferents. En el bloc de les 

consultes, per exemple, es podrien afegir noves cerques, no només dirigides a obtenir 

resultats de mapes, sinó també de cartògrafs. 

 

 Aquest nou registre de mapes de Catalunya és una Web que es podrà anar 

modernitzant a mida que apareguin noves aplicacions d’Internet per adaptar-la a l’actualitat 

del moment.  
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8 CONCLUSIONS 

 

 La Federació de Curses d’Orientació de Catalunya va plantejar una demanda amb 

tres objectius ben definits que s'han materialitzat en aquest projecte.  El primer consistia en 

la creació d'un espai on classificar tots els mapes d’orientació cartografiats de Catalunya. 

Per dur a terme aquest arxiu s'ha creat una base de dades amb MySQL que es pot 

implementar en pàgines Web i que és de les més utilitzades a l'actualitat. En aquest moment 

a la base de dades ja hi ha 240 mapes registrats que representen una gran part de la 

totalitat dels mapes de què disposa la FCOC. 

 

El segon objectiu era obtenir una aplicació dinàmica i senzilla perquè l’usuari pogués 

consultar la informació relativa als mapes, emmagatzemada en la base de dades. Donat que 

la Web de la FCOC està dissenyada amb un gestor de continguts Joomla!, s'ha utilitzat el 

mateix suport i s’ha creat, mitjançant programació, tot un bloc de cerques amb aquesta única 

finalitat. L'objectiu s'ha acomplert i l’usuari pot trobar informació de tots els mapes que 

desitgi i fer varis tipus de consultes. 

 

Per últim, calia que la nova aplicació permetés registrar nous mapes per part de 

persones sense coneixements de programació, tan sols usuaris informàtics. Seguint la 

metodologia emprada en la creació del bloc de cerques, s'ha implementat una aplicació que 

introdueix les dades automàticament a la base de dades i una funció que recull i 

emmagatzema els arxius corresponents del mapa. Proves fetes amb persones poc 

introduïdes en el món de la informàtica han demostrat que aquesta aplicació funciona sense 

problemes i que és fàcil d’entendre. 
 

 Per tot el que s'ha esmentat anteriorment, considero que el present projecte s’ha 

ajustat als objectius plantejats per la FCOC, que finalment s'han assolit en la seva totalitat. 

L'elaboració del projecte ha estat més complicada del que preveia en un principi donat que 

he hagut de treballar en camps que no dominava en absolut, com la programació de pàgines 

Web. M’ha ajudat molt que el tema de l’aplicació fos un registre de mapes d’orientació ja que 

l’orientació és un esport al qual hi dedico moltes hores i que conec abastament. Estic 

satisfeta del producte final, però sobretot, d’haver-me introduït en el món de la programació.  

Entendre, interpretar i utilitzar un llenguatge de programació per generar aplicacions Web 

dinàmiques, ha suposat un repte que puc dir que he superat. 
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