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INTRODUCCIÓ 

Motivació. 

Qui no ha vist alguna vegada mentre navegava per la web un link dient: entra i guanya un mòbil d’última 
generació de forma totalment gratuïta demanant un compte de correu electrònic o un número de telèfon. 

Com tots sabem, aquesta mena d’ofertes acostumen a ser sortejos enganyosos o estafes dels que no se’n sap cap 
tipus de condició ni es té cap referència pel que fa l’origen de l’oferta, ja que la seva validesa o identificació no és 
assegurada per ningú, corrent el risc de que es pugui usar la informació introduïda per emprendre una acció mal 
intencionada (robatoris, spam, virus, etc.). 

D’altra banda, també es difícil que sortejos d’aquest tipus tinguin èxit si els usuaris d’entrada no saben de la seva 
existència o ni tan sols coneixen la web sortejadora. 

També ens fixem en els interessos que poden tenir les empreses que realitzen sortejos, com per exemple:  Fer 
estudis de mercat, saber l’opinió de clients potencials, incrementar-ne la base de dades, promocionar una marca 
o donar a conèixer un producte o servei. Actualment no hi ha gaires serveis web que donin una solució integral a 
aquesta problemàtica, així que la creació de mètodes per a realitzar aquestes tasques és una molt bona 
motivació. 

És per tots aquests motius que l’ús d’aquest tipus de jocs a Internet no està gens explotat, i la participació dels 
usuaris tan baixa que a la part sortejadora tampoc li surt a compte la inversió que s’ha fer a nivell de disseny web, 
màrqueting, premis i control dels participants. Per tant, aquest dilema acaba essent el peix que es mossega la cua 
perquè per desconfiança i desconeixement del sorteig els usuaris no participen i per poca participació els 
sortejadors no inverteixen. 

La motivació d’aquest projecte es centra en la necessitat de solucionar tots aquests problemes de forma 
integrada per estimula l’ús d’aquestes activitats a través d’Internet. 

 

Descripció dels objectius. 

- Objectius Generals: 

S’ha de desenvolupar un sistema que: 

1- Sigui un panell de gestió integral per a la creació i seguiment de sortejos. 

2- Ha d’actuar com a portal pont de webs externes que realitzen sortejos. 

3- Ha de fer de mur intermediari entre sortejadors i participants. 

- Objectius Concrets: 

1- Garantir la confidencialitat dels usuaris. 

2- Augmentar la credibilitat dels sortejadors. 

3- Augmentar la afluència de participants potencials. 

4- Que serveixi com a eina per als sortejadors per a fer estudis de mercat. 

5- Incrementar les bases de dades de clients potencials dels sortejadors. 

6- Permetre als sortejadors promocionar-se com a marca. 
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PLANIFICACIÓ 

Finalment detallarem la planificació que he tingut per portar a cap el projecte. 

Fases. 

El desenvolupament s’ha planificat en tres fases: planificació, execució i tancament, descansant per les festes de 

nadal (del 24 de desembre al 6 de gener). A continuació detallo els temps estimats de cada fase. 

 Planificació: Des de l’1 de novembre fins el 15 de novembre. 

Fer el anàlisi de requisits i determinar la planificació en detall. 

 Execució:  Des del 15 de novembre fins el 4 de juny. 

L’execució s’ha portat a terme de manera incremental passant per les fases especificació, disseny i 

implementació i proves. 

Hi ha hagut quatre iteracions del procés de desenvolupament: Entorn no connectat, Sortejador i participant. 

 Tancament: Des de l’5 de juny fins el 14 de juny. 

Elaboració de la memòria final. 

 

 

 Estimació de temps temps. 
Amb una jornada de 15 hores setmanals per aquest projecte de 450 hores, estimo els temps de cada fase en la 

següent taula: 

FASE TEMPS ESTIMAT 

Planificació 20 

Usuari no connectat (Especificació) 13 

Usuari no connectat (Disseny) 21 

Usuari no connectat (Implementació) 35 

Usuari no connectat (Proves) 6 

Sortejador (Especificació) 26 

Sortejador (Disseny) 26 

Sortejador (Implementació) 38 

Sortejador (Proves) 12 

Participant (Especificació) 34 

Participant (Disseny) 43 

Participant (Implementació) 54 

Participant (Proves) 16 

Tancament 35 
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 Calendari. 
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ANÀLISI DE REQUISITS 

Parts interessades. 

Sortejador: Espera donar-se a conèixer com a marca i fer promoció dels seus productes i serveis, obtenir un 
augment de la seva base de dades de clients potencials i disposar d’un sistema per a poder fer estudis de mercat i 
de clients de forma interactiva. 

Participant: Espera poder participar a sortejos gratuïtament  i de forma segura, tenint sempre garantida 
confidencialitat de les seves dades personals. Vol tenir una fiabilitat pel que fa l’enviament dels premis en el cas 
de ser el guanyador d’un sorteig i mantenir-se informat en tot moment de qualsevol event que pugui ser del seu 
interès en relació a aquest tema. 

Facultat d’informàtica de Barcelona, UPC:  Espera el nivell de qualitat que caracteritza la facultat en una feina de 
450 hores, que inclouen la documentació per realitzar un sistema d'informació únic i amb futur. 

 

Abast. 

L’aplicació ha de permetre a una empresa crear els seus sortejos, publicar-los a internet i fer-ne un seguiment.  
Ha de fer de mur entre les dues parts informant-los de qualsevol event que pugui ser del seu interès o posant-los 
en contacte quan sigui necessari a través de correu electrònic, garantint en tot moment la confidencialitat de les 
dades dels participants o notificar-ne qualsevol ús amb terces en cas de que sigui necessari. 

Ha d’aportar confiança als participants usant sistemes reputacions que recullin les seves experiències i defineixin 
la fiabilitat de les empreses que fan els sortejos. 

Els participants han de poder accedir als sortejos sense tenir la necessitat de conèixer prèviament l’empresa que 
els publica, però sense perdre el vincle d’aquests sortejos amb la seva web externa. Essent també accessibles pels 
participants a través d’ella.  

Ha de permetre als participants poder veure les característiques dels sortejos publicats i donar una impressió de 
seguretat i fiabilitat abans de registrar-se per primera vegada. 

La aplicació ha d’oferir al sortejador la possibilitat de definir condicions per inscriure’s als sortejos amb l’objectiu 
d’aconseguir dades personals dels participants per augmentar la base de dades de clients potencials o fer estudis 
de mercat a través de qüestionaris que el sortejador ha de poder elaborar.  
També ha d’atraure als sortejadors oferint un ventall d’opcions a configurar, modes de finalització i de selecció de 
guanyadors d’acord amb els seus interessos. 

La aplicació no ha de permetre cancel·lar o modificar les condicions d’un sorteig si ja s’ha iniciat el cicle de vida 
que interactua amb el participant. 

Finalment l’aplicació ha de facilitar als sortejadors la promoció de la marca, publicant juntament amb els sortejos 
el seu logotip i l’enllaç a la seva web externa. 
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Requisits funcionals. 

- Accions sobre qualsevol usuari: 

1- Ha de poder registrar-se amb unes credencials. 

2- Ha de poder iniciar sessió com a sortejador o com a participant. 

3- Ha de poder obtenir una nova contrasenya en cas d’oblit. 

4- Ha de poder fer cerques de sortejos sense conèixer l’empresa sortejadora. 

5- Ha de poder redirigir-se al portal a través d’un enllaç en una web externa que promociona un sorteig. 

6- Ha de permetre veure les característiques de sortejos de forma resumida. 

- Accions sobre l’usuari registrat (compartides): 

1- Ha de poder canviar la contrasenya. 

- Accions sobre el sortejador: 

1- Ha de poder definir el seu perfil. 

a. Definir les dades de l’empresa. 

b. Definir l’enllaç de la web que serà publicada amb els sortejos. 

c. Definir el logotip que serà publicat amb els sortejos. 

2- Ha de poder crear un sorteig i publicar-lo. 

a. Definir el producte sortejat, el número d’unitats per a cada guanyador i adjuntar imatges il·lustratives. 

b. Definir la data de presentació i la data d’inici del període d’inscripcions. 

c. Definir el diferents modes de finalització: Per temps o nombre màxim de participants inscrits. 

d. Definir el diferents modes de selecció de guanyadors : En funció del nombre de participants inscrits o 

fixat pel sorteig. 

e. Definir el rang de participants a sortejar: Entre tots els participants o només entre els n primers. 

f. Definir si el sorteig requereix condicions per participar: Proporció de dades personals o emplenar 

qüestionari. 

g. Elaborar el qüestionari  en el cas de que ho requereixi el sorteig.  

3- Ha de poder operar amb sortejos creats. 

a. Modificar-los (en cas de que l’estat ho permeti). 

b. Eliminar-los (en cas de que l’estat ho permeti). 

c. Enviar-se correus electrònics amb les dades del sorteig i la informació obtinguda dels participants. 

- Accions sobre el participant: 

1- Ha de permetre definir el seu perfil. 

a. Definir les dades com a participant. 

b. Definir la direcció d’enviament. 

2- Ha de permetre llistar els sortejos inscrits. 

3- Ha de permetre veure les característiques de sortejos de forma detallada. 

4- Ha de permetre emplenar els qüestionaris dels sortejos que ho requereixin. 

5- Ha de permetre proporcionar les dades personals en els sortejos que ho requereixin 

6- Ha de permetre inscriure’s a sortejos. 

7- Ha de permetre avaluar l’enviament dels sortejos. 
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Requisits no funcionals: 

- Funcionalitat 

1- Els usuaris seran autentificats en el sistema mitjançant un compte de correu electrònic i una contrasenya. 

2- Els usuaris tenen que confirmar el compte d’usuari a través del correu electrònic per poder iniciar sessió. 

3- Els participants poden veure els sortejos mitjançant dos vistes, la vista resum i la detallada. 

4- Un sorteig opcionalment, ha de poder contenir imatges del producte a sortejar. 

5- Un sorteig ha de tenir dos tipus de finalització possibles: per temps o per número de participants màxim. 

6- Un sorteig ha de tenir tres tipus de selecció de guanyadors possibles: X guanyadors per sorteig, en funció 

del nombre de participants i X guanyadors entre els n primers. 

7- Un sorteig opcionalment, pot tenir dos condicions per inscriure-s’hi: introduir dades personals al 

sortejador i emplenar un qüestionari elaborat pel sortejador.  

8- Un sorteig ha de tenir els següents estats seqüencials: incomplet, creat, presentat, iniciat i finalitzat. 

9- Un sorteig presentat no es pot modificar, eliminar, ni cancel·lar. 

10- Un sorteig ha d’estar presentat i no finalitzat perquè pugui ser vist o cercat per un participant. 

11- Un sorteig ha d’estar iniciat i no finalitzat perquè un participant pugui inscriure-s’hi. 

12- Els participants no registrats poden fer cerques de sortejos i veure les vistes resum. 

13- Els participants han d’estar registrats per veure la vista detallada d’un sorteig i inscriure-s’hi. 

- Usabilitat 

1- Els participants i els sortejadors entraran al sistema de forma diferenciada i amb les accions separades. 

2- La web ha d’interactuar amb l’usuari usant sempre la mateixa pantalla, sense generar noves pàgines. 

3- Tots els formularis han de tenir sistemes per indicar si les dades introduïdes compleixen els requisits. 

4- Els sortejadors poden activar sistemes d’ajuda per a la creació del sorteig que expliquin el procés. 

5- Les eines de cerca de sortejos han de permetre fer-ho permetent filtrar, ordenar i paginar la informació. 

- Disseny 

1- Tota la web ha de mantenir una homogeneïtat pel que fa el tema de colors, controls i efectes. 

2- La web tindrà dos tipus d’entorns com a mínim, el de l’usuari no connectat i el de l’usuari no connectat. 

3- S’usarà la part central emmarcada d’alguna manera per desenvolupar tots els casos d’ús. 

- Seguretat 

1- La web usarà mecanismes per impedir la suplantació d’identitat del correus electrònics. 

2- Les contrasenyes s’emmagatzemaran de forma segura usant criptografia. 

3- La web ha de garantir la confidencialitat de les dades dels participants o notificar-ne tot ús amb tercers 

abans d’adquirir-les. 

4- La selecció de guanyadors ha de ser mitjançant un algoritme aleatori. 

- Rendiment 

1- La web ha de tenir un temps de resposta màxim de peticions web d’un segon. 

2- Les imatges dels sortejos han d’enregistrar-se a diferents tamanys per millorar la velocitat de càrrega. 

3- En una petició, s’ha de carregar únicament les porcions de pàgina que es sol·liciten, no la totalitat de la 

web. 

- Programari i compatibilitat 

1- Totes tecnologies i eines utilitzades per desenvolupar el projecte seran de codi lliure. 

2- La web no ha de requerir la instal·lació de cap plugin per visualitzar el seu contingut. 
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PROPOSTA DE PROJECTE 

Tot seguit detallaré la meva proposta, d’acord amb els objectius i requisits establerts. 

El projecte disposarà de dos tipus de perfils d’usuari, el participant i el sortejador. Encara que l’entrada al sistema 
serà completament separada, quan estiguin connectats compartiran el mateix entorn, és a dir, tindran la mateixa 
estructura de la pàgina, capçalera i peu. L’usuari no connectat però tindrà un altre entorn més orientat a 
fomentar el registre de nous usuaris i l’accés al sistema com a usuari ja registrat. 

El sistema també disposarà d’un entorn especial que farà servir per mostrar el contingut d’aquelles situacions en 
les que la petició ve d’un lloc extern a la web, aquestes són:  

 Missatge de confirmació: Provinent de clicar l’enllaç del correu electrònic de confirmació del compte. 

 Resum de sorteig: Únicament quan la petició prové d’una web externa (no des d’una eina de cerca). 

Tots els entorns (usuari no connectat, connectat i l’especial) mostraran el contingut de les peticions fetes per 
l’usuari en una secció central visualment destacada, emmarcada i invariable pel que fa l’amplada. Aquesta secció 
serà l’única que anirà modificant el contingut a mesura que l’usuari vagi fent peticions (pantalles).  

En l’entorn d’usuari no connectat, per defecte es mostrarà una pantalla principal de benvinguda on es veuran 
clarament i de forma separada (a la dreta els sortejadors i a l’esquerra els participants) dos panells d’accions per 
realitzar les accions relacionades amb l’inici de sessió i registre d’usuari. Aquests panells també es poden veure de 
forma individual en pantalles de benvinguda específiques per a cada perfil. 
Els dos panells d’accions tindran el mateix format i es podran realitzar les següents accions: 

 Iniciar sessió: S’entrarà en l’entorn d’usuari connectat si les credencials existeixen i el compte està confirmat.  

 Registre d’usuari: S’introduiran les dades necessàries pel registre, superant una prova de control d’interacció 
amb humans, es validaran les dades i s’enviarà al correu introduït l’enllaç per confirmar el compte. 

 Recordar Contrasenya: El sistema demanarà un correu electrònic i si aquest existeix com a usuari registrat li 
enviarà una nova contrasenya acabada de generar automàticament. 

Des de l’entorn d’usuari no connectat, també es pot accedir a la pantalla de cerca, és accedir a l’eina que 
permetrà cercar sortejos per veure’n el resum (sortejos presentats i no finalitzats). L’eina serà capaç d’aplicar 
filtres, ordenacions i paginacions a la informació i cada sorteig trobat disposarà d’un enllaç per carregar a la 
pantalla de benvinguda del participant el resum del sorteig, deixant a l’esquerra el panell d’accions del 
participant. 

La web serà un portal intermediari entre participants i sortejadors, cada un podrà realitzar les seves accions 
específiques, a excepció dos accions compartides: El canvi de contrasenya i la modificació del perfil d’usuari. En 
aquesta última l’usuari podrà modificar les seves dades personals, les quals si que podran variar en funció del 
tipus d’usuari connectat. 

Les dades personals del participant estaran orientades a persones físiques i les del sortejador a empreses 
incloent una imatge pel seu logotip, el qual en aquest cas també es podrà modificar.  
Les úniques dades que tindran en comú seran les credencials i les dades de la direcció ordinària. 
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En l’entorn del sortejador, es podran dur a terme les següents accions específiques: 

 Crear sortejos:  
Els sortejadors accediran a la pantalla de creació des de la llista de sortejos creats i les dades que hauran de 
configurar a part de les del producte i 4 imatges opcionals són: 
 Data de presentació: A partir d’aquesta data els sortejos es poden visualitzar en les eines de cerca, en 

les pantalles de resum i de detall del sorteig. També es podran enllestir les condicions per inscriure’s 
però no es podrà realitzar la inscripció fins passada a la data d’inici del sorteig. 
Per defecte, abans de la data de presentació, l’estat d’un sorteig serà el de sorteig creat. 

 Data d’inici: A partir d’aquesta data i fins que no finalitzi el sorteig es podrà fer el mateix que a la data 
de presentació més inscriure’s al sorteig. 

 Mode de finalització: S’ha de definir el mètode de finalització: per temps o per participants màxims. 
Depenent de l’elecció s’ha de definir la data de finalització amb un mínim de participants opcional o el 
nombre màxim de participants. 

 Mode de selecció de guanyadors: S’ha de definir el mètode de selecció de guanyadors: guanyadors per 
sorteig, en funció del nombre de participants o entre els n primers participants. 
Depenent de l’elecció s’ha de definir el nombre de guanyadors, nombre màxim i mínim de guanyadors, 
nombre de participants per guanyador o n primers participants a sortejar. 

 Condicions per poder participar: Opcionalment es poden definir les dos condicions per inscriure’s al 
sorteig: proporcionar dades personals o elaborar un qüestionari. 

La pantalla de creació de sortejos tindrà tres pàgines d’introducció de dades: una per les dades del producte, 
una per les imatges i una per la resta d’opcions. Si en aquesta última pàgina es marca que el sorteig 
requereix de qüestionari per inscriure-s’hi es necessitarà una quarta pàgina per elaborar-lo. 
Per finalitzar el procés de creació, s’ha d’haver arribat a l’última pàgina i haver seleccionat l’opció de 
finalitzar, sinó el sorteig romandrà en una fase de creació incompleta. 
Un cop es finalitzi el procés de creació, opcionalment es podrà d’enviar al sortejador el correu del sorteig. 
El procés de creació disposarà d’una ajuda opcional basada en notificacions que explicaran les diferents 
opcions de creació. 

 Llistar els sortejos creats:  
Per defecte quan s’entra a l’entorn sortejador es mostrarà una llista amb els sortejos creats, els quals cada 
un permetrà realitzar les opcions relacionades amb aquest sorteig: 
 Modificar el sorteig: Si el sorteig no està presentat, es redirigirà a la pantalla de creació de sorteig amb 

aquest sorteig carregat i es podrà modificar i acabar el procés de creació. 
 Eliminar el sorteig: Si el sorteig no està presentat, s’eliminarà el sorteig. 
 Enviar correu del sorteig: Si el sorteig està creat, s’enviarà al sortejador el correu del sorteig. 

Des de la llista de sortejos també es podrà afegir un nou sorteig, la web ens redirigirà a la pantalla de creació 
de sorteig per iniciar el procés de creació. 

El correu electrònic del sorteig es podrà enviar als sortejadors al finalitzar el procés de creació o des de la llista de 
sortejos creats. Aquest correu contindrà: les dades del sorteig, les dades de les condicions d’inscripció mitjançant 
dos fitxers adjunts (sempre que el sorteig requereixi les condicions) i el la tecnologia necessària perquè ser 
inserida a les webs externes perquè els participants que hi naveguin puguin ser redirigits a l’entorn especial on 
podran veure el resum del sorteig i el panell d’accions dels participants. 

El resums dels sortejos estan pensats per als usuaris no connectats, ja sigui el de l’entorn especial (accedit a 
través d’una web externa) o el de la pantalla de benvinguda del participant (accedit a través de l’eina de cerca). 
Aquest resum podrà mostrar dos coses depenent l’estat del sorteig:  

 Dades principals del sorteig de forma reduïda: En el cas de que el sorteig estigui presentat i no finalitzat, 
s’incitarà a l’usuari a registrar-se i iniciar sessió per veure el detall del sorteig i posteriorment fer la inscripció. 

 Un missatge denegant veure el resum: No serà possible veure el resum si el sorteig no està presentat o ja ha 
finalitzat. 
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En l’entorn del participant, es podran dur a terme les següents accions específiques: 

 Cercar sortejos per veure’n el detall:  
Per defecte quan s’entra a l’entorn participant ja es mostrarà l’eina per poder cercar sortejos (sortejos 
presentats i no finalitzats). Aquesta eina serà la mateixa que la de l’entorn d’usuari no connectat, però ara al 
estar connectats com a participants també indicarà en quins sortejos ja s’està inscrit, i l’enllaç de cada 
sorteig redirigirà al detall del sorteig en ves del resum com passava abans.  

 Llistar els sortejos inscrits: El participant podrà llistar els sortejos inscrits encara que estiguin finalitzats. 

 Interactuar amb la pantalla de detall del sorteig:   
Abans de definir les accions, convé saber des d’on es podrà accedir a aquesta pantalla, ja que les accions a 
realitzar poden variar en funció de l’estat del sorteig: 
 El cercador de sortejos de l’entorn participant: Podent veure sortejos presentats i no finalitzats. 
 La llista de sortejos inscrits: Podent veure sortejos iniciats inclosos els finalitzats. 
 Un resum de sortejos: Iniciant sessió des d’una pantalla de resum d’un sorteig presentat i no finalitzat. 

En aquesta pantalla el participant podrà veure la següent informació: 
 Dades del producte: L’empresa sortejadora amb la seva reputació, el logotip de l’empresa, el nom i la 

descripció del producte. 
 Dades d’inici i finalització: Data d’inici i mode de finalització amb una explicació i les dades que 

pertoquin en funció del mode. 
 Dades de selecció de guanyadors: Mode de selecció de guanyadors amb una explicació i les dades que 

pertoquin en funció del mode. 
 Condicions per inscriure’s: Si el sorteig no està finalitzat i requereix condicions per inscriure’s, es 

mostraran les condicions explicant-les, indicant quines condicions s’han superat i quines no. 
 Estats: L’estat del sorteig (presentat, iniciat o finalitzat) i l’estat del participant en el sorteig (a l’espera 

de que s’iniciï el sorteig, inscrit, no inscrit, guanyador, no guanyador o guanyador encara no seleccionat. 
També es mostraran el nombre de dies o participants que falten per assolir els estats anteriors. 

Des d’aquesta pantalla es poden realitzar les següents accions: 
 Proporcionar dades personals al sortejador: Aquesta acció només es podrà iniciar: Si el sorteig té com a 

condició que el participant proporcioni dades personals (correu electrònic i direcció ordinària) per a ser 
usades per a fins comercials del sortejador.  
Si és així es notificarà al participant les intencions i se l’obligarà a acceptar-les perquè pugui 
proporcionar les dades.  
Les dades es podran modificar tantes vegades com es vulgui. 

 Emplenar un qüestionari: Aquesta acció només es podrà iniciar si: El sorteig requereix que el participant 
ompli un qüestionari i aquest encara no ha sigut introduït.  
Si és així el participant tindrà que emplenar pàgina per pàgina responent totes les preguntes. 

 Inscriure’s a un sorteig: Aquesta opció només es podrà iniciar si: El sorteig està presentat i no finalitzat, 
el participant encara no s’hagi inscrit i totes les condicions per inscriure’s al sorteig estiguin superades.  
Si és així el participant s’inscriurà i se li enviarà un correu informatiu.  
També s’actualitzarà de la pantalla les dades de finalització i d’estats que pertoquin. 

 Avaluar la recepció de l’enviament: Aquesta opció només es podrà iniciar una vegada finalitzat el 
sorteig, el participant hagi sigut declarat guanyador i encara no hagi avaluat la recepció.  
Si és així el sistema demana una opinió d’entre varies possibilitats a escollir i una puntuació que serà 
usada per calcular la nova reputació del sortejador. 

La selecció de guanyadors s’efectuarà mitjançant un procés automàtic que s’executarà periòdicament, aquest 
marcarà els estats pertinents a les inscripcions (guanyador o no guanyador) i enviarà a les dues parts els correus 
electrònics per posar-les en contacte. 

 

  



 

15 
 

ESPECIFICACIÓ 

Model conceptual: 

Aquest és el model conceptual que es va pensar inicialment, és una mica més complicat del que s’ha portat a 

terme, ja que canvia la forma d’implementar les respostes. 

 

Restriccions d’integritat: 

 Una inscripció no pot ser guanyadora si el sorteig no està en estat seleccionat. 

 La data creació d’un sorteig és anterior a data presentació. 

 La data presentació d’un sorteig és anterior a data inici. 

 La data inici d’un sorteig tipus TEMPS és anterior a data final del sorteig.  

 La data inscripció d’una inscripció és anterior a data inici del sorteig. 

 La data final d’un sorteig tipus TEMPS no pot ser anterior a data inici. 

 El nombre de inscripcions d’un sorteig tipus PART té que ser inferior Max Part. 

 El nombre de inscripcions d’un sorteig tipus PER SORTEIG té que ser inferior a guanyadors/sorteig. 

 El nombre de inscripcions d’un sorteig tipus PRIMERS PART té que ser inferior a guanyadors/sorteig. 

 El nombre de inscripcions d’un sorteig tipus PER PART té que ser inferior a Max Guanyadors. 

 No pot existir una informació proporcionada per un participant en un sorteig on status es igual a creat. 

 No pot existir una resposta contestada per un participant en un sorteig on status es igual a creat. 

 No pot existir una inscripció d’un participant en un sorteig on status es igual a creat o presentat. 

 No pot existir un guanyador d’un participant en un sorteig on status no es igual a seleccionat. 

Claus primàries: 

 Usuaris  Id Usuari 

 Sortejos  Id Sorteig 

 Imatges  Id Imatge 
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Diagrama d’actors del sistema: 

En la nostra aplicació web podrem diferenciar quatre principals: 

 El més genèric seria qualsevol usuari no connectat el qual només pot portar a terme els casos d’ús que 

permet l’entorn d’usuari no connectat més el d’accedir a un resum des d’una Web externa. 

 Després el segueix l’usuari connectat que engloba els casos d’ús del usuari no connectat més els de les 

accions compartides pel sortejador i el participant. 

 Finalment tenim els altres dos usuaris que són els que s’emporten la majoria de casos d’ús. Cada un d’aquest 

pot portar a terme els casos de les accions ja esmentades a la proposta.  

Aquest és el diagrama d’actors del sistema del nostre projecte. 

 

A la pàgina següent detallaré l’especificació dels casos d’ús de cada un d’aquests actors: 
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Diagrames de casos d’ús: 
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Descripció de casos d’ús: 

CANVIAR IDIOMA 

Actors Usuari no connectat. 

Activació L’usuari vol canviar l’idioma. 

Precondició L’usuari ha de tenir una sessió oberta. 

Escenari 
principal 

1- L’usuari fa la petició al sistema de canviar l’idioma. 
2- El sistema canvia l’idioma de l’entorn actual. 

 

INICIAR SESSIÓ 

Actors Usuari no connectat. 

Activació L’usuari vol iniciar sessió com a sortejador o participant. 

Precondició L’usuari ha d’estar registrat com a perfil el qual vol iniciar sessió. 

Escenari 
principal 

1- L’usuari introdueix les credencials al formulari d’accés del perfil desitjat i els envia al 
sistema. 

2- El sistema valida les dades i canvia l’entorn d’usuari no connectat pel de l’usuari connectat 
pertanyent al perfil sol·licitat. 

Escenaris 
Alternatius 

Motiu: Error de validació de credencials (pas 2). 

1- El sistema notifica l’usuari amb un missatge d’error. Els possibles errors són: 
14- Nom d’usuari i contrasenya incorrecta. 
15- El compte no està confirmat (en aquest cas el sistema també envia un correu per 

confirmar el compte). 
2- L’usuari accepta el missatge. S’acaba el cas d’ús. 

 

REGISTRAR-SE 

Actors Usuari no connectat. 

Activació L’usuari vol registrar-se com a nou usuari sortejador o participant. 

Precondició No hi pot haver cap usuari registrat amb el correu electrònic introduït. 

Escenari 
principal 

1- L’usuari fa la petició per registrar-se. 
2- El sistema presenta a l’usuari el formulari de registre. 
3- L’usuari omple el formulari i l’envia al sistema. 
4- El sistema valida les dades, tanca el formulari, enregistra l’usuari com a perfil sol·licitat, 

envia un correu a l’usuari per confirmar em compte i li notifica amb un missatge.  
5- L’usuari accepta el missatge. 

Escenaris 
Alternatius 

Motiu: Error de validació en alguna de les dades introduïdes (pas 4). 

1- El sistema indica al l’usuari les dades a corregir i el motiu de fallada de la validació. 
2- L’usuari corregeix les dades i les torna a enviar al sistema. 
3- El sistema torna al pas 4 de l’escenari principal. 
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RECORDAR CONTRASENYA 

Actors Usuari no connectat. 

Activació L’usuari no recorda la contrasenya i vol que el sistema se la recordi. 

Precondició L’usuari ha d’estar registrat com a perfil el qual vol recordar la contrasenya. 

Escenari 
principal 

1- L’usuari fa la petició de recordar la contrasenya. 
2- El sistema presenta a l’usuari un formulari per introduir un correu electrònic. 
3- L’usuari introdueix el correu electrònic i l’envia al sistema. 
4- El sistema comprova que l’usuari existeixi com a perfil sol·licitat, genera una contrasenya, 

l’envia per correu electrònic a l’usuari i li notifica amb un missatge. 
5- L’usuari accepta el missatge i comprova el correu. 

Escenaris 
Alternatius 

Motiu: Error al validar (pas 4). 

1- El sistema indica que el compte d’usuari no existeix com a perfil sol·licitat. 
2- L’usuari accepta el missatge i finalitza el cas d’ús. 

 

VEURE RESUM 

Actors Usuari no connectat. 

Activació L’usuari vol veure les característiques d’un sorteig de forma resumida. 

Precondició El sorteig està en estat presentat i no finalitzat. 

Escenari 
principal 

1- Si l’usuari vol cercar un sorteig mitjançant l’eina fa: CERCAR SORTEIG. 
Si l’usuari vol veure el resum d’un enllaç d’una web externa fa Pas 2. 

2- L’usuari indica al sistema el sorteig que vol veure. 
3- El sistema mostra el sorteig amb les característiques resumides. 

Escenaris 
Alternatius 

Motiu: El sorteig no està presentat o està finalitzat (pas 2) 

1- El sistema mostra un missatge indicant el motiu perquè no es poden mostrar les 
característiques del sorteig. S’acaba el cas d’ús. 

 

CERCAR SORTEIG 

Actors Usuari no connectat. 

Activació L’usuari vol cercar un sorteig i veure’n el resum amb les característiques. 

Precondició Hi ha sortejos amb estat presentat i no finalitzat. 

Escenari 
principal 

1- L’usuari fa la petició de carregar l’eina de cerca. 
2- El sistema presenta l’eina de cerca amb els sortejos que i càpiguen. 
3- L’usuari fa les peticions per filtrar, ordenar i paginar els sortejos de l’eina. 
4- El sistema mostra el sorteig desitjat a l’eina de cerca (possiblement entre d’altres sortejos). 

Escenaris 
Alternatius 

Motiu: No hi han sortejos amb estat presentat o estan finalitzats (pas 2) 

1- El sistema presenta l’eina de cerca buida. Acaba El Cas d’ús. 
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TANCAR SESSIÓ 

Actors Usuari connectat. 

Activació L’usuari vol tancar la sessió. 

Precondició Cap. 

Escenari 
principal 

1- L’usuari fa la petició al sistema de tancar la sessió. 
2- El sistema canvia l’entorn d’usuari connectat pel de l’usuari no connectat. 

 

MODIFICAR PERFIL 

Actors Usuari connectat. 

Activació L’usuari vol modificar les dades del seu perfil. 

Precondició Cap. 

Escenari 
principal 

1- L’usuari fa la petició de modificar el perfil d’usuari. 
2- El sistema presenta a l’usuari la interfície per operar amb el perfil amb les seves dades. 
3- Modificació de perfil. 

 

MODIFICAR DADES PERFIL (Extensió) 

Actors Usuari connectat. 

Activació L’usuari vol modificar alguna de les dades del perfil. 

Precondició Cap. 

Escenari 
principal 

Extensió de modificació de perfil. 
1- L’usuari modifica les dades i les envia al sistema. 
2- E l sistema valida les dades, les enregistra i notifica a l’usuari el procés. 
3- L’usuari accepta la notificació. 

Escenaris 
Alternatius 

Motiu: Error al validar les dades (pas 4). 

1- El sistema mostra a l’usuari les dades que no superen la validació. 
2- L’usuari torna a introduir les dades correctament i les envia al sistema. 
3- El sistema torna al pas 4 de l’escenari principal. 
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CANVIAR CONTRASENYA (Extensió) 

Actors Usuari connectat. 

Activació L’usuari vol canviar la contrasenya. 

Precondició Cap. 

Escenari 
principal 

Extensió de modificació de perfil. 
1- L’usuari fa la petició de canviar la contrasenya. 
2- El sistema presenta a l’usuari el formulari per canviar la contrasenya. 
3- L’usuari introdueix la nova contrasenya dos vegades per seguretat i les envia al sistema. 
4- El sistema valida les dades, enregistra la contrasenya, envia un correu a l’usuari amb les 

dades del perfil i notifica a l’usuari el procés 
5- L’usuari accepta la notificació. 

Escenaris 
Alternatius 

Motiu: Error al validar les dades(pas 4). 

4- El sistema mostra a l’usuari les dades que no superen la validació. 
5- L’usuari torna a introduir la contrasenya dos vegades i les envia al sistema. 
6- El sistema torna al pas 4 de l’escenari principal. 

 

CANVIAR LOGOTIP (Extensió) 

Actors Sortejador. 

Activació L’usuari vol canviar el Logotip. 

Precondició La imatge és apta per a ser enregistrada i supera tots els requisits. 

Escenari 
principal 

Extensió de modificació de perfil. 
1- L’usuari envia al sistema el nou logotip. 
2- El sistema enregistra el nou logotip al perfil de l’usuari. 

Escenaris 
Alternatius 

Motiu: La imatge no es apta per a ser enregistrada. 

1- El sistema mostra un missatge d’error indicant que la imatge no és apta. S’acaba el cas d’ús. 

 

OPERAR AMB SORTEJOS CREATS 

Actors Sortejador. 

Activació L’usuari vol fer alguna tasca amb algun dels sortejos que té creats o crear-ne un de nou. 

Precondició Cap. 

Escenari 
principal 

1- L’usuari fa la petició d’operar amb sortejos creats. 
2- El sistema mostra una llista amb els sortejos creats amb la opció d’afegir-ne un de nou. 
3- Operació amb sorteig 

Observacions 
Aquí creats vol dir enregistrats a la base de dades, no que l’estat del sorteig sigui el de creat 
perquè s’ha finalitzat el procés de creació. 
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CREAR SORTEIG (Extensió) 

Actors Sortejador. 

Activació L’usuari vol crear un nou sorteig. 

Precondició Cap. 

Escenari 
principal 

1- L’usuari fa la petició per crear un sorteig. 
2- El sistema enregistra un sorteig amb dades per defecte i un estat de creació incomplet. Tot 

seguit presenta a l’usuari el formulari per completar el procés de creació. 
3- L’usuari introdueix les dades per completar la creació i les envia al sistema. 
4- El sistema comprova les dades, enregistra el sorteig com a sorteig amb estat creat i notifica 

a l’usuari el procés. 
5- L’usuari accepta la notificació. 

Escenaris 
Alternatius 

Motiu: Error de validació en alguna de les dades introduïdes (pas 4). 

1- El sistema indica al l’usuari les dades a corregir. 
2- L’usuari corregeix les dades i les envia al sistema. 
3- El sistema torna al pas 4 de l’escenari principal. 

Observacions 
L’usuari pot desistir al pas 3 de continuar amb la creació, quedant el sorteig pendent de 
finalitzar el procés de creació. 

 

MODOFICAR SORTEIG (Extensió) 

Actors Sortejador. 

Activació L’usuari vol modificar un sorteig. 

Precondició Hi ha sortejos amb estat no presentat a la llista de sortejos creats. 

Escenari 
principal 

Extensió d’operació amb sorteig. 
1- L’usuari indica al sistema quin sorteig vol modificar. 
2- El sistema presenta a l’usuari el formulari per modificar el sorteig. 
3- L’usuari modifica les dades i del sorteig i les envia al sistema. 
4- El sistema enregistra les dades i notifica a l’usuari el procés. 
5- L’usuari accepta la notificació. 

Escenaris 
Alternatius 

Motiu: Error de validació en alguna de les dades introduïdes (pas 4). 

1- El sistema indica a l’usuari quines dades no passen els requisits. 
2- L’usuari corregeix les dades i les envia al sistema. 
3- El sistema torna al pas 4 de l’escenari principal. 

 

ELIMINAR SORTEIG (Extensió) 

Actors Sortejador. 

Activació L’usuari vol eliminar un sorteig. 

Precondició Hi ha sortejos amb estat no presentat a la llista de sortejos creats. 

Escenari 
principal 

Extensió d’operació amb sorteig. 
1- L’usuari indica al sistema quin sorteig vol eliminar. 
2- El sistema elimina el sorteig i el fa desaparèixer de la llista de sortejos. 
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ENVIAR CORREU DE SORTEIG (Extensió) 

Actors Sortejador. 

Activació L’usuari vol enviar-se un correu electrònic amb les dades del sorteig. 

Precondició Hi ha sortejos amb estat creat a la llista de sortejos. 

Escenari 
principal 

Extensió d’operació amb sorteig. 
1- L’usuari indica al sistema de quin sorteig vol enviar-se el correu. 
2- El sistema envia el correu i notifica a l’usuari el procés. 
3- L’usuari accepta la notificació. 

Observacions Aquí creat es refereix a l’estat del sorteig , és a dir, que s’ha finalitzat el procés de creació. 

 

SELECCIONAR SORTEIG 

Actors Participant. 

Activació L’usuari vol seleccionar un sorteig i veure’n les característiques detallades. 

Precondició Cap. 

Escenari 
principal 

1- Si l’usuari vol veure un sorteig el qual no està inscrit fa: CERCAR SORTEJOS 
Si l’usuari vol veure un sorteig el qual està inscrit fa: LLISTAR SORTEJOS INSCRITS 

2- L’usuari indica al sistema amb quin sorteig vol seleccionar. 
3- El sistema mostra el sorteig amb les característiques detallades. 

 

CERCAR SORTEJOS 

Actors Participant. 

Activació L’usuari vol cercar sortejos per operar amb ells. 

Precondició Hi ha sortejos en estat presentat i no finalitzat. 

Escenari 
principal 

1- L’usuari fa la petició de cercar sortejos. 
2- El sistema presenta l’eina de cerca amb els sortejos que i càpiguen. 
3- L’usuari fa les peticions per filtrar, ordenar i paginar els sortejos de l’eina. 
4- El sistema mostra el sorteig desitjat a l’eina de cerca (possiblement entre d’altres sortejos). 

Escenaris 
Alternatius 

Motiu: No hi han sortejos amb estat presentat o estan finalitzats (pas 2). 

1- El sistema presenta l’eina de cerca buida. S’acaba El Cas d’ús. 
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LLISTAR SORTEJOS INSCRITS 

Actors Participant. 

Activació L’usuari vol veure els sortejos inscrits per operar amb ells. 

Precondició L’usuari està inscrit a sortejos. 

Escenari 
principal 

1- L’usuari fa la petició llistar els sortejos inscrits. 
2- El sistema presenta una llista amb els sortejos els quals l’usuari està inscrit. 

Escenaris 
Alternatius 

Motiu: L’usuari no està inscrit en cap sorteig (pas 2). 

1- El sistema presenta una llista de sortejos buida. S’acaba al cas d’ús. 

 

OPERAR AMB SORTEIG 

Actors Participant. 

Activació L’usuari vol realitzar una operació com a usuari registrat amb un sorteig. 

Precondició Cap. 

Escenari 
principal 

4- Si l’usuari vol veure un sorteig des d’un resum: VEURE RESUM i INICIAR SESSIÓ 
Altrament fa: SELECCIONAR SORTEIG 

5- Operació amb sorteig 

 

EMPLENAR QÜESTIONARI (Extensió) 

Actors Participant. 

Activació L’usuari vol emplenar el qüestionari com a condició per inscriure’s al sorteig. 

Precondició Cap. 

Escenari 
principal 

Extensió d’operar amb sorteig 
1- L’usuari fa la petició per emplenar el qüestionari. 
2- El sistema mostra els formularis de les pàgines del qüestionari. 
3- L’usuari envia al sistema les pàgines del qüestionari emplenades. 
4- El sistema valida les dades introduïdes, les enregistra, enregistra que aquest usuari ha 

superat la condició per inscriure’s i notifica a l’usuari el procés. 
5- L’usuari accepta la notificació. 
6- El sistema actualitza la pantalla de detall del sorteig perquè indiqui que ja s’ha complert 

aquesta condició per inscriure’s. 

Escenaris 
Alternatius 

Motiu: Error de validació en alguna de les dades introduïdes (pas 4). 

1- El sistema indica al l’usuari les dades a corregir. 
2- L’usuari corregeix les dades i les torna a enviar al sistema. 
3- El sistema torna al pas 4 de l’escenari principal. 

Observacions 

La paraula pàgines no es refereix a cap control ni tecnologia, sinó al concepte pàgines que 
conté qualsevol qüestionari a nivell conceptual. 
Aquí usem la paraula pantalla perquè aquest cas d’ús ha de modificar la vista amb les dades 
retornades de la acció, però tampoc es refereix a cap control ni tecnologia. 
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PROPORCIONAR DADES PERSONALS (Extensió) 

Actors Participant. 

Activació L’usuari vol proporcionar les dades personals com a condició per inscriure’s al sorteig. 

Precondició Cap. 

Escenari 
principal 

Extensió d’operar amb sorteig 
1- L’usuari fa la petició d’introduir les dades personals . 
2- El sistema mostra una notificació d’avis de confidencialitat. 
3- L’usuari l’accepta. 
4- El sistema presenta el formulari per introduir les dades personals. 
5- L’usuari introdueix les dades i les envia al sistema. 
6- El sistema les valida, les enregistra, enregistra que aquest usuari ha superat la condició per 

inscriure’s i notifica a l’usuari el procés. 
7- L’usuari accepta la notificació. 
8- El sistema actualitza la pantalla de detall del sorteig perquè indiqui que ja s’ha complert 

aquesta condició per inscriure’s. 

Escenaris 
Alternatius 

Motiu: Error de validació en alguna de les dades introduïdes (pas 6). 

1- El sistema indica al l’usuari les dades a corregir. 
2- L’usuari corregeix les dades i les torna a enviar al sistema. 
3- El sistema torna al pas 6 de l’escenari principal. 

 

INSCRIURE’S A SORTEIG (Extensió) 

Actors Participant. 

Activació L’usuari vol inscriure’s al sorteig. 

Precondició El sorteig està iniciat totes les condicions requerides estan superades. 

Escenari 
principal 

Extensió d’operar amb sorteig.  
1- L’usuari fa la petició per inscriure’s al sorteig. 
2- El sistema enregistra la inscripció, finalitza el sorteig si el mode de finalització d’aquest és 

per nombre màxim de participants i la inscripció de l’usuari és l’última. Notifica a l’usuari 
que s’ha inscrit correctament. 

3- L’usuari accepta la notificació. 
4- El sistema actualitza la pantalla de detall del sorteig perquè indiqui que l’usuari ja està 

inscrit i si és necessari actualitza els estats del sorteig. 

Escenaris 
Alternatius 

Motiu: Falta alguna condició per inscriure’s per superar. 

1- El sistema notifica que abans d’inscriure’s s’han de superar totes les condicions. 
2- L’usuari accepta la notificació. S’acaba el cas d’ús. 

Observacions 
Aquí usem la paraula pantalla perquè aquest cas d’ús ha de modificar la vista amb les dades 
retornades de la acció, però no es refereix a cap control ni tecnologia. 

 

  



 

26 
 

AVALUAR RECEPCIÓ (Extensió) 

Actors Participant. 

Activació L’usuari guanyador d’un sorteig, vol avaluar l’enviament i recepció d’un premi. 

Precondició L’usuari és guanyador del sorteig. 

Escenari 
principal 

Extensió d’operar amb sorteig 
1- L’usuari fa la petició per avaluar la recepció. 
2- El sistema presenta un formulari per introduir la avaluació. 
3- L’usuari introdueix les dades i les envia al sistema. 
4- El sistema les valida, les enregistra, actualitza la reputació del sortejador i notifica a l’usuari 

el procés. 
5- L’usuari accepta la notificació. 

Escenaris 
Alternatius 

Motiu: Error al validar les dades (pas 4). 

1- El sistema indica al l’usuari les dades a corregir. 
2- L’usuari corregeix les dades i les torna a enviar al sistema. 
3- El sistema torna al pas 4 de l’escenari principal. 

 

Diagrames d’estat: 

A continuació exposo els diagrames d’estat que ha de tenir el sistema, concretament n’hi ha tres, per un sorteig, 

per un usuari i per una inscripció. 
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 Diagrama del sorteig: 

El sorteig a nivell d’enregistrament es crea quan l’usuari fa l’acció de crear un sorteig en estat incomplet, no 

és fins que l’usuari finalitza el procés de creació que aquest sorteig passarà a estar creat (podent ser en un 

altra execució de cas d’ús), posteriorment quan arribi la data de presentació passarà a estar presentat, 

anàlogament estarà iniciat i quan finalitzi el sorteig, ja sigui per temps o per nombre de participants màxim 

superat, passarà a estar finalitzat. Finalment quan el procés automàtic de selecció de guanyadors s’executi, 

un sorteig finalitzat passarà a tenir el seu últim i invariable estat de guanyadors seleccionats o seleccionat. 

 

 Diagrama de l’usuari: 

Un usuari pot tenir el compte confirmat o no confirmat. 

 Diagrama de la inscripció: 

Mentre un sorteig no arribi a l’estat seleccionat, les inscripcions d’aquest sorteig estaran en estat No 

seleccionat. Després del procés de selecció de guanyadors, la inscripció podrà ser guanyador o no 

guanyador. 
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DISSENY 

 Arquitectura física: 

L’arquitectura utilitzada és la de servidor simple, que consisteix en una única màquina que fa de servidor web, 

servidor d’aplicació i servidor de bases de dades.  

Aquesta arquitectura és la més simple i ofereix poques garanties de escalabilitat, seguretat a fallades i rendiment. 

El motiu de fer servir aqueta arquitectura és perquè no està pensada en que sigui un sistema de producció. 

Com tot disseny de software, ens basarem a partir d’ara del desenvolupament orientat a les capes del projecte 

(presentació, model i dades) i aspectes tecnològics, en la arquitectura ja podem començar a dividir aquestes 

capes segons el lloc que ocuparan en l’arquitectura física.  

El navegador o client disposa evidentment la presentació, però també part de domini, al disposar de llenguatges 

de scripting i orientats a objectes que tracten amb el model. 

El servidor també contindrà part de model per tractar també amb llenguatges de scripting el cantó servidor i 

evidentment la base de dades. 

 

 Zend Framework 2: 

Abans de començar amb les fases del disseny vaig a explicar el framework utilitzat clau per entendre’l. Aquesta no 

només és l’eina més important i complexa de totes i la que més treball de recerca ha representat des de la seva 

instal·lació fins l´ús de l’última llibreria; sinó que també ha sigut (deixant de banda els objectius funcionals del 

projecte) la fita més gran a nivell personal, que era la de treballar un framework de desenvolupament de software 

per primera vegada. Així dons aquest punt serà el més extens de tots els del disseny. 

Abans però,  anem a explicar que és un framework de desenvolupament de software, ja que de frameworks n’hi 

ha de molts tipus.  

Per entendre bé el concepte ficaré l’exemple de Javascript i Jquery per ser els llenguatges de costat client més 

coneguts. Jquery és un framework perquè facilita l’ús del llenguatge Javascript i dona una alternativa d’utilització 

a totes les funcions y recursos d’aquest. 

Si extrapolem aquesta idea, podríem dir que un framework de desenvolupament de software no només facilita 

l’ús del llenguatge per al que ha estat dissenyat sinó que l’objectiu principal és proveir una infraestructura digital 

a base d’artefactes, llibreries de classes i mòduls, pensada per facilitar una programació molt més estructurada 

que segueix un seguit de conceptes, bones pràctiques i criteris amb l’objectiu d’implementar un producte més 

robust, comprensible i reutilitzable.   
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En poques paraules un framework proveeix l’esquelet necessari per poder programar estructuradament usant 

patrons de disseny molt estandarditzats, actuant com una capa d’abstracció que permet ignorar el treball a 

nivell de programació que suposaria el desenvolupament del motor d’aquests patrons. 

Aquests són alguns dels patrons de disseny més usats a ZF2. 

 Model Vista Controlador (MVC). 

MVC és el patró amb més impacte a ZF2, ja que, tota la infraestructura del framework gira en torn seu. 

Gairebé tot el que explicaré sobre ZF2 està relacionat en el comportament d’aquest patró. 

Aquest és un patró d'arquitectura de software que separa la lògica de negoci (Model) de la interfície d'usuari 

(Vista) i el mòdul encarregat de gestionar els esdeveniments i les comunicacions (Controlador). La idea 

principal del patró és la reutilització de codi així com la separació d’aquests conceptes i característiques que 

busquen facilitar la tasca de desenvolupament d'aplicacions i el seu posterior manteniment. 

De l’arquitectura MCV, en podem definir el cicle de vida que tota petició HTTP haurà de seguir passant per 

aquests tres components, d’ara en endavant ens referirem a aquest com a cicle de vida MVC: 

 Controlador: Aquest és el primer actor del cicle, el component que rep la petició HTTP i que té la funció 

d’actuar com a intermediari entre la vista i el model. 

En aquelles peticions en la que es requereix tractament de dades, el controlador li delega al model totes 

aquelles tasques que hi estan relacionades, proporcionant-li la informació necessària per realitzar-les i/o 

obtenint-ne la informació que serà traspassada a la vista o usada per qualsevol altra operació no 

relacionades amb tractament de dades. 

 Model:  És la representació específica de la informació amb la qual el sistema opera, per tant gestiona 

tots els accessos a aquesta informació tant consultes com actualitzacions (fitxers, bases de dades, Web 

Services o altres sistemes d’accés).  

Aquest component també té la tasca d’implementar i controlar tot tractament de dades descrit en les 

especificacions de l’aplicació (lògica de negoci), és a dir, fer les validacions pertinents i les 

transformacions en les dades abans d’enregistrar-les o de retornar-les al controlador. 

 Vista: Com a últim actor del cicle de vida MVC, aquest component té la responsabilitat de presentar a 

l’usuari el resultat de la resposta HTTP. El component és una plantilla que rep del controlador les dades 

necessàries perquè pugui construir la pàgina i un cop construïda serà enviada i mostrada pel navegador. 

El següent gràfic mostra el cicle de vida MVC en un entorn de petició HTTP:  
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 Fàbrica simple (Simple Factory), mètode de fàbrica (Method Factory) i fàbrica abstracta (Abstract Factory). 

Aquests tres patrons formen part de la família “patrons de creació”.  

Tenen la responsabilitat de crear instàncies d'objectes d'altres classes i centralitzen el coneixement necessari 

per encapsular la forma en què es creen determinats tipus d'objectes en una aplicació. 

 Simple Factory: És una simple classe utilitzada per crear noves classes d’objectes. 

 Method Factory: Consisteix en definir una interfície per crear objectes però delega a les classes que 

l’implementin la decisió de quins objectes crear. 

 Abstract Factory: Proporciona una interfície per crear famílies d’objectes relacionats entre si. La única 

diferència és que proporciona més d’un mètode per crear objectes diferents (de la mateixa família) o ún 

mètode amb un paràmetre que indica la família a crear. 

 Localitzador de serveis (Service Locator). 

Service Locator és un patró de disseny usat per encapsular processos involucrats en l'obtenció d'un servei 

amb una forta capa d'abstracció. Es basa en un registre central de localització de serveis (Service Locator) el 

qual amb una petició d’obtenció de servei retorna la informació necessària per realitzar la tasca d’aquest 

(objectes, referències, texts o mòduls sencers d’altres patrons, etc.). 

Si generalitzem el patró per a qualsevol aplicació, aquest actua com un simple enllaç que permet registrar 

serveis en temps d'execució i usar-los posteriorment. En entorns web com el nostre, el més normal és tenir 

un procés genèric que s’executa abans que qualsevol altre procés i a cada petició HTTP, essent aquest procés 

el que registra tots els serveis prèviament definits. Com podem imaginar-nos aquesta tasca la portarà a 

terme el motor de ZF2, però havent especificat això si, tots els serveis a registrar a la configuració del 

framework. 

L’objectiu principal de ZF2 en usar aquest servei és desacoblar per complet els tres components del patró 

MVC gràcies a la forta abstracció que ofereix pel que fa l’origen del servei sol·licitat. 

 Injector de dependència (Dependency injection). 

Dependency injection és un patró de disseny usat per facilitar la implementació de classes que no són 

cohesives i la reutilització de codi.  

A través d’aquest patró podem crear peces de codi per usar-les a la nostra aplicació les qual la seva 

arquitectura uneix els components en ves de ser els components que s’uneixin entre si. 

Explicat que és un framework i quins són els patrons de disseny més importants de ZF2, anem a comentar com 

treballa, quines característiques té i com fa servir aquests patrons. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_injection
http://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_injection
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 Modularitat: 

La nova característica de PHP (el suport a la orientació a espai de noms) permet que una de les principals 

característiques de ZF2 sigui que una aplicació estigui dividida en diferents mòduls. 

Aquesta característica que només tenen els frameworks d’alt nivell com aquest, és molt important en el 

camp de l’enginyeria de software al permetre que les aplicacions siguin escalables a nivell de recursos, temps 

de desenvolupament, eficiència i flexibilitat. Treballar amb mòduls fa que l’aplicació sigui molt més 

manipulable i fins i tot puguis reutilitzar mòduls en diferents aplicacions. 

En el projecte només fem servir un mòdul, però inicialment hi havia la proposta de fer un tipus d’usuari 

administrador, a part dels dos existents (participant i sortejador). La meva idea era centralitzar totes les 

funcions d’aquest en un mòdul a part. Evidentment això està previst en l’apartat de futures ampliacions. 

 Estructura de directoris: 

La imatge següent mostra l’estructura de directoris bàsica de ZF2, les carpetes principals són: 

config: Conte els fitxers de configuració genèrics per a tota l’aplicació 

auto-carregats a cada petició HTTP. Aquests fitxers són: 

global.php: Conté configuració visible en un VCS (sistema de control 

de versions), opcionalment es pot separar part d’aquesta 

configuració en el fitxer local.php per motius de seguretat. 

application.config.php enregistra els mòduls que han de ser 

carregats i les rutes a les llibreries, mòduls, etc. 

data: Conté fitxers no accessibles per l’usuari de la web. 

module: D’aquí pengen tots el mòduls, en aquest exemple només n’hi 

ha un (Application). Dins de cada mòdul trobem:  

config: Conté el fitxer de la configuració específica del mòdul, molt 

més extensa que la configuració de l’aplicació (module.config.php). 

En un punt posterior explicaré més en detall les configuracions més 

habituals d’un mòdul. 

language: Conté els fitxers de traduccions (gettext en el nostre cas). 

src: Carpeta arrel on estan totes les classes PHP del mòdul 

organitzades jeràrquicament per espais de noms. 

El primer espai de noms és el que porta el nom del mòdul 

(\Aplication en aquest cas). A partir d’aquest és possible ampliar 

l’arbre tant com es vulgui on cada subcarpeta serà un espai de nom 

diferent. L’espai de noms \Aplication\Controller està reservat per 

contenir les classes dels components controlador del patró MVC. 

view: Carpeta d’on penja l’arbre de carpetes que contenen les vistes. 

Si es fa servir una convenció, cada mòdul té també la seva estructura 

de carpetes per enregistrar les vistes. Per exemple, en el dibuix veiem 

la vista de la acció index del controlador Index. 

A part de l’estructura de carpetes per mòdul, també podem afegir 

més carpetes amb vistes que no depenen de cap convenció, com per exemple les carpetes templates o 

layout que contenen plantilles de vistes, definides per l’usuari. 

Module.php: És la classe d’inicialització del mòdul és la que carrega la configuració definida al fitxer 

module.config.php i implementa els mètodes d’inicialització de variables, objectes i serveis.  

public: Conté les imatges de la web, els fitxers css i Javascript (recursos accessibles des de URL). 

vendor: Conté les llibreries de ZF2.  
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 Controladors: 

Els controladors són el primer component del cicle de vida MVC, són classes PHP que disposen de mètodes 

públics que contenen el codi que executen les accions, essent intermediaris entre el model i la vista. 

Tota classe controlador ha d’estendre la classe AbstractActionController que capacita la classe dels 

mecanismes necessaris per portar a terme la funció de controlador MVC. Aquests mecanismes són:  

 Accés al localitzador de serveis (patró Service Locator), necessari per desacoblar per complet el 

controlador del model i/o accedir a qualsevol altra classe o procés definit en la configuració. 

 Accés a classes que encapsulen la petició i resposta HTTP i ofereixen els mètodes necessaris per 

consultar tot paràmetre o metadada d’aquestes, és a dir, encapsulen les variables superglobals. 

 Accés a classes que encapsulen els events de la aplicació. 

 Accés a classes que encapsulen els plugins que són classes que poden ser creades per l’usuari i 

injectades al controlador amb l’objectiu d’usar els seus mètodes com si fossin mètodes del controlador. 

Tota classe controlador ha de retornar una classe ViewModel, que encapsula la informació necessària 

perquè es pugui construir la vista. Aquesta informació és: La plantilla a utilitzar, les variables que la plantilla 

necessita, les subvistes, si utilitza layout, etc. Aquests conceptes els explicarem en els punts següents. 

A demés, AbstractActionController també crea una capa d’abstracció que controla que el controlador 

sempre retorni una classe ViewModel, encara que nosaltres no la retornem explícitament. En aquest cas ZF2 

usaria una convenció per crear la classe ViewModel a retornar automàticament amb la plantilla a utilitzar ja 

definida, però d’això en parlarem més detingudament en un punt posterior. 

En el projecte he dissenyat un plugin (DataBaseAdapter) que en el cas de que no existeixi, crea una connexió 

amb la base de dades i retorna un adaptador per poder fer consultes. Creant sempre una sola connexió 

encara que s’utilitzi el plugin moltes vegades en la mateixa petició HTTP. Exemple de crida del plugin: 

 $adapter = $this->dbAdapter()->getAdapter();    

On $this és un controlador. Aquesta es pot perfeccionar amb la que faig servir realment al projecte: 

$sqlResult = $this->dbAdapter()->getAdapter()->query($sql)->execute(); 

On $sql conté la consulta a executar i $sqlResult és el cursor amb la resposta. 

 Vistes i subvistes: 

Les vistes són l’últim component del cicle de vida MVC. No són fitxers PHP, sinó que són plantilles PHTML on 

el codi PHP intercalat forma part de la classe PhpRenderer dissenyada per renderitzar vistes.  

PhpRenderer disposa com a atributs de classe les variables que el controlador ha dipositat a la classe 

ViewModel, les subvistes i ajudants de vista. D’aquesta manera la plantilla PHTML pot accedir fàcilment a 

aquests recursos i construir la pàgina d’una forma molt dinàmica. 

No cal dir que és ZF2 qui ha abstret la complexitat de proporcionar la classe PhpRenderer dins la plantilla. 

En una petició HTTP es retorna una única vista que està associada a una única plantilla PHTML, això fa que les 

vistes per si soles no siguin capaces d’evitar duplicar codi que també està present en altres vistes.  

Per solucionar això ZF2 disposa de les subvistes les quals són per part del controlador, classes ViewModel 

afegibles com a filles d’una altra classe ViewModel (generant així un arbre de vistes) i per part del la plantilla 

PHTML una variable que renderitza la subvista amb la simple funció echo de PHP. 

Un cas clar d’aquesta tècnica en el projecte s’observa en la pantalla del perfil d’usuari. Quan aquesta pantalla 

és carregada a clicant la pestanya perfil es carrega completament, però si es carrega després de clicar el botó 

guardar, només s’actualitza usant AJAX la part dels camps (sense carregar de nou la foto i la resta de la vista). 



 

33 
 

En el primer cas es crida la vista loggedUserProfile que conté la subvista loggedUserProfileInformation i en el 

segon cas es crida solament com a vista principal loggedUserProfileInformation. 

 Plantilles Base (layouts): 

Un altre concepte relacionat amb les vistes són els layouts. Si extrapolem la idea de les vistes de forma que la 

vista principal sigui la subvista, tenim que fora del contingut HTML que és retornat pel controlador hi ha un 

contingut encara més genèric (la plantilla base o layout). La idea d’aquesta tècnica és usar un contingut que 

actuï com a marc en tota la aplicació (capçalera, logos, peus de pàgina, etc.), evitant duplicar aquest 

contingut a cada una de les vistes retornades pels controladors. 

ZF2 proporciona un layout per defecte per modificar, ¿Però que passa si volem dos layouts diferents? 

En aquest cas, s’ha de crear una plantilla PHTML addicional i en el controlador s’ha d’especificar que el layout 

a fer servir en aquesta petició no és el de per defecte. Per fer això s’usa un dels plugins ja proporcionats per 

la classe AbstractActionController que estén el controlador i que et proporciona el mètode per canviar el 

layout. 

En el projecte uso aquest plugin a l’hora de carregar la pàgina principal. Si la pàgina a mostrar és la d’un 

usuari que no ha iniciat sessió uso un layout, en cas contrari n’uso un altre, proporcionant al plugin una 

plantilla o una altra depenent si existeix una sessió d’usuari. 

Amb aquest plugin, també es pot passar al layout variables perquè sigui més dinàmic en funció de la situació, 

igual que es fa en les classes ViewModel. En realitat el plugin simplement crea una classe ViewModel però la 

retorna per una altra via injectant-li la ViewModel retornada pel controlador com a subvista.  

Un exemple de traspàs de variables al layout en el projecte és el de la direcció de correu electrònic de 

l’usuari connectat que hi ha a la capçalera. 

 Ajudants de Vista (View Hepers): 

Ja hem dit que en la classe PhpRenderer de les plantilles PHTML només hi han les variables passades a través 

de la classe ViewModel del controlador (o en el cas dels layouts les passades amb el plugin). 

¿Però que passa si necessitem a dins d’una vista, accedir a la lògica de negoci o obtenir algun servei del 

mòdul usant el localitzador de serveis? 

Per això tenim els ajudants de les vistes que són com petites finestres cap a la lògica de negoci o al 

localitzador de serveis.  

Aquests ajudants venen a ser com els plugins que tenen els controladors, però enfocat a l’ús de les vistes. De 

la mateixa forma que els plugins retornen classes que proporcionen mètodes a usar pel controlador, els 

ajudants de vistes retornen cadenes de text que són inserides al codi HTML o usades per modificar-lo. 

I de la mateixa forma que els plugins, a part dels ajudants  de vistes que proporciona ZF2 per defecte, també 

se’n poden crear de personalitzats o estendre’n d’altres ja existents. En el projecte faig servir dos plugins 

personalitzats per les següents tasques: 

 GetLocale: Que usa el servei de traducció per retornar el locale que s’ha fet servir per traduir la pàgina i 

amb aquest senyalo la bandera corresponent al peu del layout. 

 GetMessage: Que usa una classe que centralitza i codifica totes les cadenes de text. Aquest ajudant 

retorna un text traduït proporcionant-li el codi del text. 

A diferència dels plugins però, els ajudants de vistes es defineixen a la configuració del mòdul, essent 

interceptats a l’hora de carregar la configuració i posats a disposició a totes les vistes de l’aplicació gràcies a 

una convenció que explico en el punt següent.  
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 Convencions:  

Tot framework té unes convencions de codi i configuracions a seguir per poder oferir una programació més 

ordenada i estructurada i poder abstraure certs aspectes de programació o facilitar l’associació de certs 

components de patrons de disseny. 

ZF2 té varies convencions, la majoria d’elles serveixen per associar de forma automàtica components del 

patró MVC o registrar també de forma automàtica elements personalitzats definits en la configuració com 

plugins, ajudants de vistes, elements de formulari, etc. per poder disposar d’ells en el codi PHP sense 

necessitat d’instanciar-los. 

Les convencions solen ser simplement regles de definició de noms de variables, de classes o de fitxers, 

prefixes i postfixes, rutes o estructures de directoris i transformacions a seguir en els noms per fer 

associacions. Aquestes regles s’han de respectar fins l’últim detall perquè la convenció tingui èxit com 

respectar les majúscules, els guions o guions baixos, etc.  

Aquí només parlarem de les convencions que he fet servir al projecte, que són: 

 Convenció per l’associació automàtica de vistes a accions del controlador: 

Aquesta convenció d’us opcional, serveix per poder vincular automàticament les classes ViewModel 

retornades pels controladors a les plantilles que contenen el codi phtml de la vista, fent servir 

l’estructura de directoris mencionada en un punt anterior. 

Referent als controladors: 

 Els controladors estan continguts dins de l’espai de noms \{nom modul}\Controller. 

 Les classes dels controladors porten el postfix “Controller”. 

 Els mètodes de les accions porten el postfix “Action()” perquè es puguin vincular a les vistes. 

 S’ha de definir a la configuració del mòdul un recurs invocable del controlador: 

'{nom mòdul}\Controller\{nom controlador}' =>  

'{nom mòdul}\Controller\{nom controlador}Controller' 

 Exemple en el projecte pel mòdul SecureDraw, controlador Acces y acció confirmRegistry:  

\SecureDraw\Controller\AccessController->confirmRegistryAction() 

Recurs invocable del controlador: 'SecureDraw\Controller\Access' 

Referent a les vistes: 

 Tots els noms que figuren a la ruta de les vistes són els de l’espai de noms PHP en minúscules i 

afegint guions mitjos si el nom té una majúscula entre mig. 

 Exemple de vista per la acció anterior (confirmRegistry): 

\view\secure-draw\access\confirm-registry.phtml 

Hi ha casos però que es necessari no fer servir la convenció i especificar explícitament la vista que serà 

utilitzada, per exemple si volem que una certa acció del controlador pugui retornar vistes diferents 

depenent de la situació. 

Per fer això s’ha de definir a la configuració del mòdul les plantilles de vistes a cridar des del codi PHP 

amb la ruta i el nom de fitxer que conté la vista. 

Un exemple d’aquesta situació el tenim al canviar de pestanya, l‘acció “getPage” ha de retornar una 

vista o una altra en funció de la pestanya clicada, passada com a variable POST de la petició HTTP.  
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 Convenció per registrar ajudants de vista automàticament: 

Usada per disposar d’ajudants de vista a totes les vistes de l’aplicació sense necessitat de definir ni 

instanciar cap classe en el codi PHP. Les regles són les següents: 

 S’ha de definir a la configuració del mòdul l’ajudant de vista i a quina classe PHP està associat. 

 El nom de l’ajudant és el nom del mètode que volem poder cridar des de la vista en minúscules i 

afegint guions baixos si el nom té una majúscula entre mig. 

 Exemple en el projecte de definició d’ajudant i crida des de la vista: 

Definició: 'get_locale' => 'SecureDraw\ViewHelper\GetLocale'. 

Crida des de la vista: <?php $this->getLocale() ?> 

 Model o lògica de negoci: 

Fins aquí ja hem descrit com treballa el primer i últim component del cicle de vida MVC. Ara anem a parlar 

del component d’entremig que és el que s’encarrega de realitzar totes les tasques de tractament de dades, 

consulta i enregistrament d’aquestes. 

En realitat aquest component no està clarament diferenciat i representat per una sola classe PHP o fitxer 

PHTML sinó que la seva frontera la formen un conjunt de classes proporcionades per varies llibreries de ZF2 

que entre totes tenen com a objectiu realitzar les tasques assignades a aquest component, que són: 

 Validar la informació provinent de la petició HTTP. 

 Enregistrar de forma persistent informació ja validada. 

 Obtenir de la capa persistent informació necessària per construir la vista. 

ZF2 ens ofereix una gran varietat de formes i combinacions diferents per realitzar aquestes tasques però 

totes treballen amb els mateixos conceptes o classes PHP: 

 Element: Representa un element HTML d’un tipus concret el qual pot tenir una etiqueta i atributs HTML. 

La clau d’aquesta classe és que disposa d’un mètode isValid() que comprova si el valor que té l’element 

passa unes condicions definides en una especificació de regles de validació que ara veurem. 

 Conjunt d’elements: És una agrupació dels elements anteriors pensada per presentar-se de forma 

agrupada a la vista de manera que l’usuari pugui interactuar en bloc, com per exemple afegir o treure 

dinàmicament blocs d’elements sencers.  

Els conjunts poden estar niats (poden tenir subconjunts com a fills) i també tenen un mètode isValid(), 

de manera que al validar un conjunt es valida tot l’arbre d’elements recursívament. 

 Formularis: És un conjunt d’elements pensat a demés per representar un formulari HTML sencer. 

 Validadors: És una classe que disposa d’un algoritme que comprova si un valor passa unes condicions. 

També disposa de la definició d’un conjunt de missatges explicatius per si el valor no passa les 

condicions. 

 Especificació de regles de validació: És una cadena de validadors ordenada aplicable a elements 

conjunts d’elements, formularis o classes que estenguin la interfície InputFilterProviderInterface. 

Aquest concepte és la clau en la tasca que té el model de validar la informació, ja que, proporciona les 

regles de validació que s’han d’aplicar a la informació provinent de la petició HTTP, ja sigui 

individualment per cada element o conjuntament a varis elements. 

 Model de taula de base de dades: Un cop validada la informació amb el mètode isValid(), la informació 

continguda als elements es passada a una classe que representa una taula de la base de dades i que té 

els mètodes necessaris per consultar o enregistrar aquestes dades a la base de dades. 

En el projecte aquesta última classe ha sigut substituïda per classes d’entitat, que tenen la mateixa funció 

però sense tractar amb la base de dades. Això s’ha fet així perquè les consultes que feia servir eren massa 

complexes per estar encapsulades en una sola classe que conceptualment representa una sola taula de base 
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de dades. Les entitats també formen part del model i són emplenades al validar la informació, traspassant 

aquesta informació al controlador que és qui fa les consultes a la base de dades. 

 Administrador de serveis (Service Manager):  

Ara explicaré com ho fa ZF2 per implementar el patró Service Locator que hem esmentat al principi de la 

secció. ServiceManager és una classe que implementa una interfície que proporciona els mètodes necessaris 

per fer ús d’aquest patró i que ha de ser visible i accessible des de qualsevol àmbit l’aplicació. 

Gràcies a aquest sistema ZF2 ens permet desacoblar totalment els components MVC, ja sigui programant-ho 

explícitament com passa entre el controlador i el model o implícitament com passa entre el controlador i la 

vista, on és el motor de ZF2 qui abstrau el procés de cridar al serveis necessaris. 

Però aquesta no és l’única funcionalitat que té usar un localitzador de serveis, de fet podem trobar una gran 

varietat de serveis ja predefinits i preparats per fer servir a les nostres aplicacions o dissenyar-ne de nous. 

Com ja hem explicat a l’inici de la secció, quan volem registrar nous serveis del patró Service Locator en 

entorns web, aquests s’hauran de definir en un procés d’inici que s’executa abans que qualsevol altre. Com ja 

ens podem imaginar, a ZF2 aquest procés consisteix en definir els serveis a la configuració del mòdul igual 

que molts altres conceptes que ja hem comentat anteriorment. 

Service Manager té que ser accessible des de tota l’aplicació, perquè això sigui possible ZF2 proporciona la 

interfície ServiceLocatorAwareInterface que permet a tota aquella classe que l’implementi configurar un 

localitzador de serveis, això si s’haurà d’inicialitzar aquesta classe per definir el localitzador. 

Els serveis més utilitzats explícitament al projecte són:  

 El traductor: Retorna una classe que implementa mètodes per a fer les traduccions. 

 El adaptador de bases de dades: Retorna una classe amb un adaptador preconfigurat amb un driver per 

accedir a una base de dades. 

 La configuració del mòdul: 

ZF2 és un framework 100% PHP perquè com hem vist en el punt d’estructura de directoris, tots els fitxers 

que no són recursos accessibles des de la Url (els de la carpeta public) són PHP, fins i tot els de configuració. 

La forma d’enregistrar les configuracions consisteix en arrays PHP niats on cada subarray representa una 

configuració més específica.  

Com ja hem vist en el punt d’estructura de directoris, aquests arrays estan definits en el fitxer 

module.config.php el qual està fora de l’arbre de directors de l’espai de noms del mòdul (fora de la l’arbre 

que penja de la carpeta src). Això es així, ja que PHP permet tenir fitxers no orientats a objectes que poden 

ser inserits a dins de qualsevol codi usant l’operador include (veure tecnologia PHP). 

Per tant module.config.php només té un return que retorna l’array i aquest és carregat a la configuració del 

mòdul a cada petició HTTP. 

Aquestes són les configuracions mínimes per qualsevol mòdul: 

 Definició dels controladors del mòdul:  

S’han de definir els recursos de controladors invocables des del motor de ZF2 per associar aquests amb 

les classes definides dins l’espai de noms dels controladors (\{nom-mòdul}\Controller). 

'controllers' => array( 

 'invokables' => array( 

  'SomeModule\Controller\Main' => 'SomeModule\Controller\MainController', 

 ),  
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 Definició de les regles d’enrutament: 

L’enrutament és l'acció d'aparellar una petició HTTP a un controlador determinat. 

Quan l’usuari fa una petició HTTP sol·licitant l’execució d’una acció del controlador, abans d’iniciar 

qualsevol procés, ZF2 examina la ruta del recurs que sol·licita la URL per veure si coincideix amb les 

regles d’enrutament establertes a la configuració.  

Per tant s’han de definir aquestes regles que especifiquen les restriccions que han de respectar les rutes. 

Això es pot fer de forma molt simple o molt restrictiva, poden esser les rutes simples literals, estar 

formades segments formats pel nom del controlador i el de la acció, contenir subdominis o utilitzar 

expressions regulars per definir qualsevol paràmetre. 

'router' => array( 

 'routes' => array( 

  'home' => array( 

   'type'    => 'literal', 

   'options' => array( 

    'route'    => '/', 

    'defaults' => array( 

     'controller' => 'SomeModule\Controller\Main', 

     'action'     => 'index', 

    ), 

   ), 

  ), 

  'main' => array( 

   'type'    => 'segment', 

   'options' => array( 

    'route'  => '/main[/:action]', 

    'constraints' => array( 

     'action' => '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_-]*', 

    ), 

    'defaults'  => array( 

     'controller' => 'SomeModule\Controller\Main', 

    ),           

   ), 

  ), 

 ), 

), 

 Definició de les vistes del mòdul:  

S’han de definir els mapes de plantilles de totes les vistes amb les seves rutes de fitxers PHTML i alguns 

paràmetres de configuració. Com es pot veure al codi adjunt, l’última definició és la que defineix la ruta 

de vistes on per convenció, ZF2 assignarà les accions dels controladors a les vistes sempre i quan les 

plantilles estiguin correctament enregistrades en l’arbre de vistes que penja a partir de la carpeta view. 

'view_manager' => array( 

 //Paràmetres. 

 'display_not_found_reason' => true, 

 'display_exceptions'       => true, 

 'doctype'                  => 'HTML5', 

 'exception_template'       => 'error/index',    

 'template_map' => array( 

  //vistes per defecte. 

  'layout/layout' => __DIR__ . '/../view/layout/layout.phtml', 

  'error/index'  => __DIR__ . '/../view/error/index.phtml',   

  //Vistes definides explícitament (de layout i accions). 

  'layout/custom_layout1' => __DIR__ . '/../view/layout/customLayout1.phtml', 

  'layout/custom_layout2' => __DIR__ . '/../view/layout/customLayout2.phtml', 

  'templ/custom_view1'  => __DIR__ . '/../view/templ/customView1.phtml', 

  'templ/custom_view2'  => __DIR__ . '/../view/templ/customView2.phtml', 

 ),  

 //Vistes associades directament per convenció. 

 'template_path_stack' => array( 

  'secure-draw' => __DIR__ . '/../view', 

 ), 

),  
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 Els Ajudants de vistes (View Helpers): 

Com ja hem explicat anteriorment gràcies a una convenció de ZF2, simplement s’ha de definir a la 

configuració els ajudants de vistes els quals volem que la classe PhpRenderer disposi indicant la ruta un 

s’allotja la classe PHP que conté l’ajudant implementat.  

'view_helpers' => array( 

 'invokables' => array( 

  'some_helper1' => 'SomeModule\ViewHelper\someHelper1', 

  'some_helper2' => 'SomeModule\ViewHelper\someHelper1', 

 ), 

), 

 Els serveis proporcionats pel mòdul: 

Ja he parlat prou en el punt anterior sobre la importància que tenen els serveis a ZF2, així que ara em 

limitaré a comentar els diferents tipus de serveis que hi ha i les diferents maneres de definir-los. 

Al inici de la secció ja hem parlat sobre els patrons de creació de ZF2, només dir que els dos primers 

tipus de serveis són exemples de com ZF2 aplica aquests patró. 

 Fàbrica: El servei retorna un objecte ja creat per la fàbrica, el nom del servei és el de la clau.  

Hi ha dos formes de definir el servei, referenciant les fàbriques d’objectes amb el seu espai de noms 

o definint la funció (clousure) que crea l’objecte a la mateixa configuració.  

 Fàbrica abstracta: La diferència entre aquest tipus de servei i l’anterior, és que les fàbriques 

abstractes no tenen clau, per tant retornen la fàbrica per poder crear posteriorment l’objecte. 

 Alies: El servei és un alies d’un espai de noms, d’un altre servei o d’un altre servei alies. 

 Invocables: El servei simplement retorna una instancia d’una classe donat el seu espai de noms. 

És similar a la factoria però sense cap procés de creació específic (només el del constructor). 

 Serveis: El servei es un objecte retornat per la definició d’un mètode de classe donat. 

 Shared: Aquest servei, a diferencia de tots els demés retorna la mateixa instància a totes les 

sol·licituds. 

'service_manager' => array( 

 'factories' => array( 

  'User'     => 'SomeModule\Service\UserFactory', 

  'UserForm' => function ($serviceManager) { 

    $form = new SomeModule\Form\User(); 

    //Algun tractament sobre $form 

    return $form; 

   }, 

 ), 

 'abstract_factories' => array( 

  'SomeModule\Service\FallbackFactory', 

 ), 

 'aliases' => array( 

  'SomeModule\Model\User' => 'User', 

  'AdminUser' => 'User', 

  'SuperUser' => 'AdminUser', 

 ), 

 'invokables' => array( 

  // Keys are the service names 

  // Values are valid class names to instantiate. 

  'UserInputFiler' => 'SomeModule\InputFilter\User', 

 ), 

 'services' => array( 

  'Auth' => new SomeModule\Authentication\AuthenticationService(), 

 ), 

 'shared' => array( 

  'UserForm' => false, 

 ), 

),  
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 La classe module.php: 

Aquesta classe nombrada al punt d’estructura de directoris, és la que disposa de tots els mètodes i events 

d’inicialització del mòdul que s’executen a cada petició HTTP. 

Els principals mètodes són getConfig(), onLoadModule(), onBootStrap() i onLoadModules(). 

 getConfig() És el primer a executar-se i com podem veure carrega tota la configuració amb un simple 

include, és a dir, retorna l’array que conté module.config.php perquè sigui desglossat i carregat dins 

d’un administrador de mòdul. 

 public function getConfig() { 

  return include __DIR__ . '/config/module.config.php'; 

 } 

 onLoadModule() és un event que es dispara quan un mòdul concret està carregat. 

 onBootStrap() és dispara després de onLoadModule() i està pensat per fer les tasques d’inicialització de 

classes usant el localitzador de serveis. 

En el projecte aquest mètode el faig servir per extreure d’una cookie o dels paràmetres del navegador 

l’idioma de l’usuari, tot seguit obtinc el traductor usant el localitzador de serveis i li defineixo l’idioma. 

Amb aquest mateix traductor també configuro altres classes amb capacitats per traduir. 

 

 El patro Front Controller: 

Aquest patró és el veritable motor de ZF2, però l’explico de forma separada per dos motius: 

 No és un patró d’interacció amb l’usuari, o és molt poc usual dissenyar amb ell directament.  

És un patro principalment per ser usat per frameworks com ZF2, però la seva aplicació és molt genèrica. 

 Per entendre’l bé, és necessari saber de conceptes explicats en la secció de ZF2 com les rutes, els plugins, els 

controladors, les vistes, i en especial entendre bé el funcionament del patró MVC. Aquest patró és bàsic per 

saber realment com funciona i que fa internament un framework de desenvolupament web. 

Podríem dir que Front Controller és el patró que està per damunt de tots i més especialment per damunt del 

MVC, de fet els components controller del MVC en realitat són cridats per un únic controlador principal que és 

qui extreu de la petició HTTP la informació necessària per decidir a quin o quins controladors del MVC despatxar 

la resposta. A part d’això, aquest controlador té més responsabilitats les quals moltes les delega a d’altres 

subcomponents també del mateix patró. 

Pel Front Controller és per on entra la petició HTTP, el primer que fa es instancià una classe (Request Object) que 

l’acompanyarà durant tot el cicle de vida de la petició actuant com un contenidor d’informació on diferents 

subcomponents del patró aniran deixant el seu granet se sorra de manera que quan arribi el moment d’executar 

les accions dels controladors MVC, aquesta estarà plena de recursos que podem fer servir. 

Creada aquesta classe, la següent responsabilitat principal del Front Controller és enrutar la petició cap a una 

acció d’un controlador MVC. Aquest procés ho delega al mòdul Router que parseja la URI de la petició, n’extreu 

totes les dades i decideix a quin controlador despatxar la petició. Totes les dades extretes també seran 

dipositades al Request Object. 
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El següent pas ens el trobem amb el mòdul Dispatcher que és qui realment gestiona la interacció amb el 

controlador del MVC. És en aquest controlador on succeeix tot lo explicat fina ara, qui interactua amb el model, 

amb la base de dades, qui recull la informació de l’objecte Request Object i qui crea un objecte de resposta 

Response Object (la classe ViewModel en el nostre cas). Si aquest controlador té altres despatxos, aquest procés 

es pot repetir, en cas contrari passarà el torn a Send Response. 

Send Response és qui recull la informació del Response Object i renderitza la vista que serà enviada al navegador. 

 

 

Com podem veure a la il·lustració, el patró també disposa de certs components entre mig dels explicats, aquests 

són els mètodes que la classe Module.php de ZF2 utilitza per crear els plugins de controlador personalitzats o 

proporcionats pel framework o dipositar informació al Request Object. Tenim varis mètodes d’aquests: 

 routeStartup(): S’executa abans del procés d'enrutament. 

 routeShutdown(): S’executa després del procés d'enrutament. 

 distpatchLoopStartup(): S’executa abans d'iniciar el cicle d'enrutament a controladors d’acció. 

 preDistpatch(): S’executa abans d'executar una acció d’un controlador. 

 Aquí té lloc l’acció del controlador MVC. 

 postDistpatch(): S’executa després d'executar una acció d’un controlador. 

 distpatchLoopShutdown(): S’executa després d'acabar el cicle d'enrutament a controladors d'accions. 
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El següent diagrama de seqüencia és el que segueix el patró fins arribar a la acció d’un dels nostres controladors, 

encara que els ajudants d’acció no els hem vist en aquest projecte. 
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Diagrames de classes de disseny del patro MVC: 

Disposaré de vuit controladors, aquells controladors que necessites tractar amb les dades del model i fer les 

validacions de les dades enviades, usen els formularis per accedir-hi. 

 

Disposaré de 10 conjunts d’elements on quatre d’ells són  formularis.  

Hi ha conjunts d’elements que usen altres conjunts perquè estàn niats, com per exemple formulari de qüestionari 

que té varies pàgines i a la vegada les pàgines varies preguntes, etc.  

Tots els conjunts d’elements usen els elements de formulari als que se’ls aplicarà les regles de validació. 

Tots els conjunts d’elements usen l’adaptador de base de dades per accedir a les dades. 
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Diagrames de seqüencia: 

Tot seguit detallaré per cada cas d’ús el diagrama de seqüencia corresponent a l’escenari principal i obviant els 

alternatius. Tampoc mostraré la interacció amb les vistes, ja que la idea d’aquests diagrames és veure la 

interacció MVC. 

 CANVIAR IDIOMA 

 

 INICIAR SESSIÓ 

 



 

44 
 

 REGISTRAR-SE 
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 RECORDAR CONTRASENYA 

 

 VEURE RESUM 

 

 CERCAR SORTEIG 
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 TANCAR SESSIÓ 

 

 MODIFICAR PERFIL 

 

 MODIFICAR DADES PERFIL (Extensió) 
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 CANVIAR CONTRASENYA (Extensió) 

 

 CANVIAR LOGOTIP (Extensió) 

 

 OPERAR AMB SORTEJOS CREATS 
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 CREAR SORTEIG (Extensió) 

 

 MODOFICAR SORTEIG (Extensió) 

 

 ELIMINAR SORTEIG (Extensió) 

 

  



 

49 
 

 ENVIAR CORREU DE SORTEIG (Extensió) 

 

 SELECCIONAR SORTEIG 

 

 CERCAR SORTEJOS 
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 LLISTAR SORTEJOS INSCRITS 

 

 OPERAR AMB SORTEIG 

 

 EMPLENAR QÜESTIONARI (Extensió) 
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 PROPORCIONAR DADES PERSONALS (Extensió) 

 

 INSCRIURE’S A SORTEIG (Extensió) 

 

 AVALUAR RECEPCIÓ (Extensió) 
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IMPLEMENTACIÓ 

Recerca i Investigació. 

Aquest projecte l’he realitzat partint d’uns coneixements en el camp del desenvolupament web gairebé nuls i des 

de cero en moltes de les tecnologies com poden ser javascript, Jquery i per descomptat el framework utilitzat 

Zend Framework 2 o (ZF2) el qual usa molts patrons de disseny que només coneixia teòricament. L’estudi 

d’aquest últim component ha suposat un 50% de tota la feina de recerca. 

Però no tot el transcurs del projecte ha sigut un aprenentatge de matèries relacionades amb la web, sinó que 

també he tingut que fer molta recerca sobre una gran varietat d’aspectes, alguns dels més importants són: 

 Encriptació de dades: Usada per a les contrasenyes i per l’enviament dels links per confirmar comptes 

d’usuari, estudiant les diferents formes d’encriptació i decidint la més adequada per a cada cas. 

 Enviament de correus electrònics: On he tingut que fer un estudi del protocol SMTP per saber enviar correus 

MIME amb formats mixtes i fitxers adjunts. 

 Internacionalització de contingut: Necessari per a fer les traduccions automàtiques de la web a català i 

castellà on tenia també una ampla varietat de tècniques a usar. 

 Control d’interacció amb humans: Necessària per incrementar la seguretat i impedir l’accés al sistema per 

part de robots. 

 Retoc d’imatges a nivell bàsic: Alguns coneixements molt bàsics en l’ús de programes de disseny fotogràfic 

també han sigut adquirits per poder fer alguns dels gif que faig servir o posar fons transparents a imatges. 

Tipus de tecnologies. 

L’explicació de les tecnologies, vull que sigui un dels punts més amplis i detallats d’aquest document perquè 

considero que és on millor puc expressar l’esforç que ha significat crear un projecte d’aquesta envergadura. Dit 

això, per poder-les explicar bé les dividiré quatre tipus. 

 Les llibreries de ZF2: Primer de tot explicaré breument les llibreries de Zend Framework 2 que fet servir 

explícitament per implementar les diferents tasques del projecte, nombrar aquestes llibreries també ens 

ajudarà a identificar el seu ús a mesura que vagi explicant les tecnologies usades, ja que en varies ocasions 

les tornaré a esmentar. 

 Les tecnologies usades: Atenent-me estrictament al significat de la paraula en relació a la informàtica, és a 

dir, llenguatges de programació, motors de tractaments de dades, protocols, llibreries externes, tècniques i 

sistemes usats per realitzar el desenvolupament o programari dedicat a fer funcionar aquestes tecnologies 

de forma transparent a l’usuari. 

 Eines i aplicacions de desenvolupament: On descriuré tot aquell programari d’interacció amb el 

programador i no amb l’usuari que he fet servir per treballar, des de la més petita o de poca aplicació fins les 

més potents com pot ser l’entorn de desenvolupament. 

 Controls i objectes propis: Creats per donar un estil molt més estructurat i elegant al projecte, vull esmentar 

aquests components que he dissenyat perquè encara que no tinguin una funcionalitat estrictament lligada 

als objectius fonamentals del projecte i siguin eines reutilitzables per a qualsevol altre treball, hi ha hagut 

una forta dedicació d’hores en el seu desenvolupament i formen part d’un treball del que també n’estic molt 

satisfet. 

Abans de començar, només dir que totes les tecnologies, eines usades i evidentment els controls propis 

implementats, són programaris de codi lliure i en cap cas s’utilitzen productes de propietari ni s’ha lucrat cap 

tercer per a l’obtenció de programari, llibreries o coneixements.  
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 Les llibreries de Zend Framework 2. 

No cal dir que aquest framework, essent dels més potents que hi ha en aquests moments, disposa de llibreries 

per resoldre qualsevol problema que un programador web es pot trobar. Amb unes 100 llibreries incloses en el 

paquet bàsic i la possibilitat d’ampliar-les usant qualsevol dels sistemes de control de versions que Zend 

proporciona (git o composer). 

Les tres primeres llibreries (Form, InputFilter i Validator) estan íntimament lligades i la seva funcionalitat està 

més que explicada en títol de disseny, quan parlàvem del component model o lògica de negoci de ZF2. Així que 

d’aquestes, solament nombraré les classes més importants. 

 Form 

És la llibreria més complexa de totes amb un fort treball de recerca. Proporciona els objectes necessaris per 

crear de la lògica de negoci: els formularis, elements de formulari i conjunts d’elements de formulari.  

Les classes base de la llibreria són: Form, Element i Fieldset, a partir d’aquestes ZF2 les estén per 

proporcionar tota la gamma d’elements possibles i rarament es necessari crear-ne de nous. 

 InputFilter 

Proporciona els objectes necessaris per capacitar les classes Form, Element i Fieldset amb un mètode que 

retorna l’especificació de les seves regles de validació. 

Per fer aquesta tasca només cal que la classe implementi la interfície InputFilterProviderInterface. 

 Validator 

Proporciona els objectes necessaris per definir les regles de validació que seran associades als elements 

Form, Element i Fieldset amb els seus missatges d’error, els quals es mostraran a l’usuari si la validació no ha 

sigut exitosa. 

ZF2 estén la classe Validator per definir una bona gamma de validadors capaços de validar tot tipus de dades 

i valors, tot i així és molt usual estendre’n més o crear-ne de nous. 

Les regles de validació es constitueixen a través de la classe ValidatorChain, que és una llista de validadors 

ordenats i és la classe que finalment valida el valor d’un element de formulari donat.  

 Mvc i View 

Proporciona tota la infraestructura ja explicada per desenvolupar la aplicació usant el patró model vista 

controlador (controladors, plugins de controladors, vistes, ajudants de vistes, etc.). 

 

Tot i que la majoria de classes s’usen implícitament pel ZF2, algunes s’han de fer servir com per exemple: 

Controller\AbstractActionController, Controller\Plugin\AbstractPlugin o View\Helper\AbstractHelper.  
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 Authentication 

Proporciona els objectes necessaris per poder encapsular els processos d’autentificació d’inici de sessió 

abstraient la connexió i consultes a fer a la base de dades o el tractament de les condicions a seguir perquè 

un usuari pugui autentificar-se.  

Les classes més importants són Adapter\DbTable y AuthenticationService. 

La primera és un adaptador de base de dades el qual se li proporciona els noms de la taula i les columnes a 

fer servir per comprovar les credencials, les credencials a comprovar i les condicions per poder autentificar. 

La segona és la que realitza la comprovació usant l’adaptador i retorna un resultat d’autentificació, aquest 

resultat es una classe que conté codificats les possibles situacions. 

 Captcha 

Proporciona els objectes necessaris per disposar de proves Captcha com a elements de formulari de la 

llibreria Form.  

Jo faig servir la classe reCaptcha que permet definir els paràmetres específics d’aquesta tecnologia de Google 

com les claus d’encriptació publica i privada. La classe internament conté un validador que és el que 

interactua amb Google quan el model valida el formulari, aquest també permet configurar els missatges 

d’error i demés paràmetres propis dels validadors de la llibreria Form. 

 Console 

Proporciona els objectes necessaris per poder tractar amb accions que no son executades des d’una URL, 

sinó que estan pensades per executar-se des de línia de comandes. Per exemple: processos automàtics, 

comandes de control, configuració, etc. ZF2 permet fins i tot crear menús de comandes per què un 

administrador pugui controlar des de consola tots els racons d’una aplicació. 

En el projecte uso la classe Request per controlar que una acció de consola no es pugui executar des de URL. 

La faig servir a la acció que periòdicament analitza els sortejos finalitzats, inicia el procés de selecció de 

guanyadors i envia els correus electrònics als afortunats. 

 Crypt 

Proporciona els objectes necessaris per realitzar qualsevol tasca relacionada amb tecnologies d’encriptació. 

Jo només utilitzo les classes relacionades en les tecnologies que faig servir, Password\Bcrypt per encriptar 

les contrasenyes i BlockCipher per encriptar el link del correu d’activació del compte d’usuari. 

 DB 

Proporciona els objectes necessaris per tractar amb bases de dades.  

La classe més important és Adapter\Adapter, que a través d’una sèrie de controladors oferts en la mateixa 

llibreria, permet abstraure l’ús d’extensions PHP o d’altres comerciants per accedir a bases de dades. Per 

defecte aquesta classe està fabricada per la classe AdapterServiceFactory usant el patró Method Factory. 

La llibreria també disposa de classes per encapsular les respostes de les consultes (ResultSet\ResultSet), 

excepcions específiques de bases de dades, etc.  
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 I18N 

Proporciona els objectes necessaris per fer ús de les tècniques d’internacionalització d’aplicacions, en el 

nostre cas gettext. La gran majoria de classes d’aquesta llibreria s’usen de forma implícita perquè ZF2 ve amb 

un servei de traducció per defecte que ja les fa servir, però tot i així se n’han de fer servir algunes quan volem 

capacitar ajudants de vista o altres classes fetes per nosaltres de serveis de traducció, implementant la 

interfície Translator\TranslatorAwareInterface.  

 Mail 

Proporciona els objectes necessaris per enviar correus electrònics usant principalment el protocol SMTP, així 

com configurar els paràmetres d’enviament, capçaleres,  destinataris, etc.  

 

Classes usades: Mail\Message, Mail\Header, Mail\Transport\Smtp i Mail\Transport\SmtpOptions.  

 Mime 

Usada en combinació amb l’anterior, proporciona els objectes necessaris per construir correus electrònics en 

format MIME (formats múltiples), així com definir les diferents parts del missatge, les capçaleres, etc. 

Classes usades: Mime\Message, Mime\Part.  

 Math 

Proporciona funcions per fer operacions matemàtiques complexes. 

Jo uso la classe Rand per a decidir de forma aleatòria els guanyadors dels sortejos. 

 Session 

Proporciona els objectes necessaris per tractar amb sessions i abstraure l’ús de les funcions PHP per a tal 

propòsit. Permet separar la informació de sessió en diferents contenidors establint límits de caducitat per 

temps i número d’accessos o configurar un sistema d’emmagatzematge diferent per a la informació de la 

sessió, per exemple una base de dades.  

En aquest últim aspecte ja no estaríem parlant realment d’usar la sessió de l’usuari perquè el contenidor ja 

no usaria les funcions de sessió PHP per sota sinó un adaptador de bases de dades. Per tant aquesta llibreria 

no és només una abstracció estricta de la sessió PHP sinó amplia aquest sistema per fer-lo persistent. 

L’única classe que he fet servir és la imprescindible (Session\Container). 
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Les tecnologies usades. 

En aquesta classificació de tecnologies, també faré èmfasi en les versions utilitzades amb l’objectiu d’esmentar 

aquelles novetats en vers versions anteriors i com han sigut aplicades al projecte. 

Com tot projecte web les tecnologies que he fet servir es poden dividir en dos grups, les que s’executen al costat 

client (costat on es visualitza la pàgina a través d’un navegador) i les que s’executen al costat servidor (costat on 

es processa una petició, es construeix la pàgina web i s’envia al costat client, resultat d’aquesta petició).  

Tot i així hi ha tecnologies que tenen impacte en els dos costats (tecnologies mixtes) que també implanta el 

projecte. Aquestes les explicaré després dels altres dos grups. 

Tecnologies de costat client: 

Les tecnologies usades en aquest costat són les destinades a visualitzar el contingut de la pàgina al navegador 

(HTML 5), donar estil i format a la pàgina (CSS 3) i respondre als events produïts per la interacció amb l’usuari 

(Javascript, Jquery i extensions d’aquests). 

- HTML 5:  

Podríem dir que del costat client, HTML és el llenguatge essencial perquè tota web pugui mostrar-se, bàsicament 

això és així perquè és el llenguatge que processen els navegadors. Podem dir que el navegador és una finestra que 

processa l’HTML i el converteix en el que veiem. 

HTML és un llenguatge etiquetat, és a dir, la seva estructura és a base d’etiquetes del tipus: 

<nomTag id=’nom-element’ class=’nom-classe’ atribut3=’valor’>contingut</nomTag> 

En aquest exemple, el contingut d’entre mig de les etiquetes d’obertura i tancament, serà representat en el 

navegador com un element del tipus nomTag i el seu comportament vindrà donat en funció dels atributs id, class 

i atribut3, definits en l’interior de l’etiqueta d’obertura. Aquí podem veure dos dels atributs més importants que 

identifiquen un element de forma única (atribut id) o que el fan pertànyer dins d’un grup d’elements (atribut 

class). Tots dos són essencials per treballar amb la tecnologia que explicarem després d’aquesta, CSS 3. 

HTML 5 ofereix una gran varietat de noves etiquetes pensades per a finalitats ben diferents, algunes d’elles són:  

 La reproducció d’audio y video sense necessitat d’instal·lar còdecs o plugins externs. 

 Arrossegar i deixar anar elements amb events associats.  

 Tractament de gràfics vectorials (SVG), creació d’imatges dinàmiques (canvas) i inserció d’imatges 2D i 3D. 

 Nous camps de formularis com dates, mails, telèfons, url’s,  etc. 

 Controls avançats com menús, reixes de dades i consoles de línia de comandes. 

 Etiquetes per a la web semàntica i facilitar als buscadors la cerca de contingut. 

Encara que la nostra web no disposa de moltes d’aquestes funcions, HTML 5 era molt necessari per poder usar les 

llibreries de Jquery necessàries per dissenyar les reixes de cerca de sortejos, ja que, aquestes llibreries usen 

etiquetes d’HTML 5 internament.  

També és necessari usar la versió 5 d’HTML quan s’usa combinadament amb CSS 3 que explicarem a continuació. 
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- CSS 3 

Aquest llenguatge és usat per definir la presentació semàntica (aspecte i format) de documents escrits amb 

llenguatges etiquetats com HTML. Això s’aconsegueix principalment seleccionant els elements a través dels 

atributs id i class de dins de les etiquetes HTML (explicats anteriorment) i aplicant una definició d’estil. Per aquest 

motiu, CSS és un llenguatge íntimament lligat a HTML. 

CSS és un llenguatge de fulls d’estil amb anotacions del tipus:  

#nom-element .nom-classe{propietat1:valor1;propietat2:valor2;} 

En aquest exemple, el selector indica que a les etiquetes amb atribut class=’nom-classe’ i que són subclasse de 

l’etiqueta amb atribut id=’nom-element’ s’hi han d’aplicar les propietats propietat1 i propietat2 amb els valors 

valor1 i valor2 respectivament.  

Avui dia l’ús d’aquesta tècnica està tan normalitzada que totes les webs amb un mínim de presentació la fan 

servir, encara que no és un requisit imprescindible pel funcionament d’una web. 

CSS 3 disposa d’una amplia gamma de novetats per estilitzar la nostra web d’una forma molt més acurada, el 

nostre projecte n’utilitza unes quantes: 

 Variables:  L’ús de variables en el CSS, redueix la aparició de valors d’estils repetits (colors, mides, 

percentatges, etc.) usant en el seu lloc la variable. 

 Transicions: Les propietats transition-property i transition-duration, permeten aplicar efectes amb 

qualsevol de les  propietats CSS d’una duració determinada. Aquesta propietat s’usa pels canvis de colors de 

les pestanyes i dels camps de text no emplenats. 

 Degradats: La propietat gradient, permet aplicar colors degradats com el gris del fons de pantalla, el verd de 

les pestanyes o el blau dels quadres de diàleg que faig servir. 

 Ombres: La propietat shadow, és usada per fer el l’ombrejat de la pàgina interior. 

 Transformacions vectorials: La propietat transform¸ serveix per fer girs o transformacions vectorials en 2D o 

3D a elements de la pàgina. Encara que no ho sembli en faig servir una pels quadres informatius emergents 

d’ajuda per a la creació de sortejos, concretament per les fletxes que tenen un gir de 45 graus. 

 Arrodoniments: La propietat radius, és usada per arrodonir els marges de les vores de seccions o taules, 

podent-ho fer amb una infinitat de possibilitats i inclús usant imatges per fer-ho. No cal dir que per a la 

nostra pàgina he usat bastant aquesta tècnica. 

 Estils específics per dispositius: La regla media, s’utilitza per derivar estils a peticions que provenen d’un 

dispositiu concret (mòbils, amples de pantalla concrets, impressores, etc.).  La nostra pàgina no la fa servir, 

però és interessant nombrar-la perquè la tinc considerada com a essencial per futurs ampliaments a 

interfícies mòbils. 

 Prefixes de propietats per navegadors: Deguda a la poca estandardització que encara tenen actualment les 

tecnologies web pel que fa els navegadors, CSS ha tingut que inventar propietats diferents per a cada grup de 

navegadors, i per facilitar la interpretació ho ha fet agrupant els següents prefixes a moltes de les propietats 

ja esmentades perquè siguin executades pels respectius navegadors.  

-webKit-propietat-subpropietat  Safari, Chrome, iPhone/iPad 

-moz-propietat-subpropietat  Mozilla 

-o-propietat-subpropietat  Opera 

-filter-propietat-subpropietat  Explorer 6-9 

-ms-propietat-subpropietat  Explorer 10+ 

 Nous selectors: Fins ara hem parlat de les novetats a l’hora de estilitzar, però també n’hi ha per seleccionar 

el que volem estilitzar. Els selectors a CSS 3 son molt més restrictius i ens permeten seleccionar etiquetes de 
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forma més específica. Per exemple jo he usat els selectors :not i :nth-child per estilitzar de forma diferent les 

files 1, 2 i 3 de la taula principal de la pàgina. 

 

- JAVASCRIPT 

Fina aquí, hem descrit les tecnologies bàsiques per fer funcionar una web mínimament decent a nivell d’estètica, 

però la realitat és que amb això no n’hi ha prou perquè una web sigui funcional en el sentit de que l’usuari pugui 

interactuar en temps real sense recarregar la pàgina. 

Javascript és un llenguatge de programació amb les següents característiques: 

 Parcialment orientat a objectes: La paraula parcial es refereix a que no és un llenguatge on tots els elements 

inclús els tipus bàsics són objectes com passa a Java. 

La forma de declarar els objectes és molt bàsica, simplement hem de declarar una sentència com la següent:  

var variable = {atrib1:valor1, atrib2:valor2,.....} 

Evidentment d’aquesta forma es poden crear tots els subobjectes que es desitgin. 

 No tipat: Les variables no es declaren amb un tipus de dades concret ni es tenen que referenciar ni incloure 

els objectes que s’utilitzaran. 

 No declaratiu: No és necessari declarar les variables, essent en aquest cas variables globals.  

 De scripting: No s’ha de compilar prèviament a l’execució, sinó que s’executa el codi directament amb un 

intèrpret com passa amb els llenguatges de consola. 

Faig èmfasi a aquestes característiques per comparar-les amb les del llenguatge que explicarem a la següent 

tecnologia, que és el que majoritàriament faig servir en tot el projecte. També és important comprendre l’última 

característica pel pes que té en la seguretat a l’hora de programar una web. Ho explico a continuació. 

Que sigui un llenguatge de scripting i no estigui compilat vol dir que igual que passa amb HTML, és possible 

visualitzar el codi de la pàgina que serà executat, inclús es pot modificar abans d’executar-lo i fer que es comporti 

d’una forma diferent per a la que ha estat creat. Aquest és el motiu de perquè el costat client és 100% vulnerable 

a accions mal intencionades i perquè tota validació en aquest costat s’ha de fer per facilitar la interacció a l’usuari, 

essent el costat servidor l’encarregat de fer totes les validacions necessàries per garantir la seguretat, encara que 

això requereixi repetir un gran nombre de validacions. 

La nostra web garanteix que totes les possibles accions mal intencionades, són validades en el costat servidor. 

Javascript és un llenguatge, on es declaren funcions que són cridades al succeir events disparats per accions de 

l’usuari o del sistema. La forma de fer-ho és declarant els events com a atributs de les etiquetes HTML de la 

següent forma: 

<nomTag onClick=’nom-funcio(param1)’>contingut</nomTag> 

En aquest exemple, al interactuar d’amunt del contingut de l’etiqueta nomTag fent clic amb el mouse, es dispara 

l’event onClick que executarà la funció nom-funcio amb el paràmetre param1. 

Un cop aquestes funcions són cridades, a través de la API DOM, Javascript pot afegir, eliminar o modificar 

dinàmicament qualsevol contingut estructurat en llenguatges etiquetats, en el nostre cas HTML. També és capaç 

de fer peticions HTTP, rebre una resposta i tractar-la modificant amb ella la pàgina dinàmicament sense 

recarregar-la, d’aquesta tècnica anomenada AJAX en parlarem més detingudament en un altre apartat. 
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- JQUERY 

En realitat, gran part de l’explicació de la tecnologia anterior era només un pròleg per entendre que és aquest 

llenguatge i com funciona, ja que, el 95% del codi de scripting de costat client en el projecte és Jquery. 

Per començar, simplement dir que tècnicament Jquery és una llibreria de Javascript que simplifica moltíssim la 

forma d'interactuar amb els documents HTML, modificar l’arbre d’objectes DOM, capturar i gestionar els events 

del document i afegir interacció amb la tècnica AJAX, que com ja hem dit abans ens permet fer peticions HTTP al 

servidor sense recarregar la totalitat de la pàgina. 

Jquery facilita de tal manera la complexitat de totes aquestes accions i redueix tant la quantitat de codi utilitzat 

per portar-les a terme, que per a molts és considerat un llenguatge de programació diferent, encara que no sigui 

del tot cert. De fet la paraula correcte per definir-lo seria la de framework, ja que, ofereix una gamma de noves 

funcions molt més fàcils d’usar i que substitueixen al 100% totes les que ens oferia Javascript. 

Jquery altera tant la forma de treballar, que fins i tot canvia l’enfoc o l’orientació del llenguatge pel que fa els 

events. Evidentment continua essent un llenguatge orientat a objectes, ja que, sempre pots posar codi Javascript 

dins d’una funció Jquery, però ara a més a més també és un llenguatge orientat a events, perquè la forma de 

capturar-los és totalment diferent. 

Com ja hem dit abans, els events es capturaven definint la funció Javascript a executar a l’atribut de l’etiqueta 

HTML de la següent forma: <nomTag onEvent=’funcio(param)’></nomTag>. 

Ara no s’ha de inserir cap atribut d’event a l’etiqueta HTML, sinó que és el propi codi Jquery qui fa de Handler 

escoltant els components del document HTML i detectant els events que aquests disparen. Per fer-ho Jquery fa 

servir selectors CSS per definir quins elements escoltar i capturar els respectius events juntament amb la funció 

On(). D’aquesta manera s’inverteix la direcció de la captura dels events essent molt més controlable la gestió 

d’aquests. 

Per exemple, en la següent funció: 

$('#nom-element’).on('click', '.nom-classe', function() {.................}); 

Es defineix un handler (punts suspensius) que s’executarà quan qualsevol element del document HTML que tingui 

l’atribut class=’nom-classe’ i sigui un subelement de l’element amb id=’nom-element’, dispari l’event click. 

Un altre exemple de la simplificació de Jquery és en les crides AJAX, on un codi d’unes 10 línies es redueix a això:  

$.post('/route/function', function(data) {.......}); 

On data es un objecte que conté el resultat de la url relativa ./route/function. 

Jquery és presentat amb un simple fitxer jquery-x-x-x.js que ofereix totes les funcionalitats bàsiques esmentades i 

que permet substituir les de Javascript, però aquesta llibreria suporta a més a més tot tipus d’extensions de les 

quals la xarxa n’és plena. En aquest projecte se’n fan servir dues que explicaré a continuació com a tecnologies 

addicionals,  aquestes són Jquery UI i Jquery JQWidgets. 
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- JQUERY UI 

Jquery UI (user interface) és una extensió de la llibreria bàsica de Jquery que afegeix un conjunt de components 

expressament dissenyats per a la creació d’aplicacions web riques en presentació. 

L’extensió consta de quatre mòduls: 

 Nucli: Conté les funcions bàsiques per a la resta de mòduls. 

 Interaccions: Afegeix comportaments complexos als components com: Poder arrossegar elements, deixar-los 

anar després d’arrossegar-los, canviar-ne el tamany, seleccionar-los, ordenar-los, etc. 

 Controls d’usuari: Són el conjunt de components amb una interacció molt visual que ofereixen una gran 

gamma d’opcions configurables i dels quals se’ls pot aplicar estils CSS personalitzats. 

 Efectes visuals: Una API per afegir transicions animades i facilitats per a interaccions als elements del 

document HTML i que també són usades pels propis components de la llibreria. 

 Utilitats: Destinades a facilitar tasques que amb Jquery bàsic serien més complicades de fer. 

De totes aquestes funcionalitats visuals, jo faig servir pel projecte els següents controls d’usuari: 

 Dialog: Quadre emergent amb un contingut a mostrar i botons configurables per realitzar accions.  

Els faig servir en totes les pantalles de la web. 

 Accordion: Llista de seccions les quals es poden ocultar, ordenar, etc.  

Faig servir un element d’aquest en la pantalla de creació de sortejos per mostrar les pàgines de l’elaboració 

del qüestionari, on només una pàgina pot ser visible a la vegada i es altres s’oculten amb efectes visuals. 

 Tooltip: Quadres informatius emergents quan es produeixen certs events del mouse. 

Els faig servir en la pantalla de creació de sortejos per informar sobre l’ús dels camps del formulari, en el cas 

de que l’ajuda estigui activada. 

Dels efectes visuals faig servir: 

 Hide i show: Ocultació i mostra d’elements amb efectes varis. 

Els faig servir en moltes ocasions com en els canvis de tipus de formulari de registre (efecte lliscant) o els 

canvis de contingut en els quadres de diàleg (efecte d’aparèixer i desaparèixer). 

De les utilitats faig servir: 

 Position: Facilita la posició relativa a d’altres elements. 

La faig servir per posicionar les imatges dels reCaptcha personalitzat relativament a la imatge central. 

També l’utilitzo per posicionar els quadres informatius emergents relativament als camps del formulari. 

Dos de les característiques de les quals aquest projecte també se’n gaudeix són:  

 Descàrrega modular: Possibilitat de descarregar-se la llibreria només amb els components a utilitzar amb 

l’objectiu de disminuir el tamany dels fitxers Javascript i obtenir un major temps de càrrega a la nostra web. 

L’eina per seleccionar gràficament les opcions desitjades de la descarrega es pot trobar a: 

http://jqueryui.com/download 

 Personalització d’estils gràfica: Proporciona la utilitat web Theme Roller que permet personalitzar 

gràficament la configuració CSS per defecte per cada un dels widgets: 

http://jqueryui.com/themeroller/ 
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- JQUERY JQWIDGETS 

Jquery JQWidgets és una extensió de Jquery UI que amplia encara més el Jquery bàsic i requereix usar HTML 5 

per poder fer-la servir, ja que, usa internament etiquetes d’aquesta versió d’HTML. 

Aquesta és l’extensió de Jquery més complexa que actualment hi ha a la xarxa i bàsicament proveeix de controls 

visuals encara més potents que en l’extensió anterior. Algun d’aquests són capaços de tractar amb grans volums 

de dades, representar variables en temps real amb gràfics o monitors dinàmics, explorar fitxers o personalitzar 

calendaris, llistes i altres controls que també són oferts per HTML 5 o el Jquery UI bàsic però amb un nivell de 

personalització de les seves funcionalitats a través d’una API d’opcions molt més extensa. 

El nostre projecte concretament fa servir el control jqxGrid i tots els que depenen d’ell. Aquest és una reixa de 

dades pensada per interactuar amb grans volums de dades oferint una interfície que permet filtrar amb una 

gamma de filtres totalment personalitzats en funció de la dada a filtrar, ordenar les dades pels diferents camps o 

fer paginació en el cas de que les dades no càpiguen a la pantalla. 

A més el jqxGrid disposa de tècniques avançades amb exemples documentats per tractar amb dades provinents 

de fonts de dades i llenguatges de costat servidor més coneguts (en el nostre cas MySql i PHP). Així dons aquest 

control té una gran interacció amb el costat servidor, ja que aquest haurà de capturar les ordres que el control 

envia quan s’usen els filtres, ordenacions o paginacions i haurà de preparar les dades obtingudes de la base de 

dades perquè siguin enviades en un format que el control entengui, enomenat JSON. 

D’aquest últim punt en parlarem més en detall en l’apartat de tecnologies de costat servidor. 

Aquest és un exemple gràfic de l’ús d’aquest control en el projecte per desenvolupar les eines de cerca. 
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Tecnologies de costat servidor: 

Les tecnologies principals del costat servidor són aquelles que estan presents en tota web mínimament complexa. 

Són les que s’encarreguen de gestionar l’enregistrament persistent de les dades (MySQL 5.5), construir la pàgina 

HTML que s’enviarà al client (PHP 5.4) o el programari que fa la funció de servidor web i que té la responsabilitat 

d’atendre les peticions i mecanitzar el procés d’execució usant la resta de tecnologies (Apache 2.4).  

A part d’aquestes tecnologies imprescindibles, també he fet servir varies tècniques per a la encriptació de 

contrasenyes per ser enregistrades a persistència (Bcrypt), encriptació de dades per ser enviades per correu 

electrònic (AES128 + PKCS + CBC), enviament de correus usant el protocol SMTP amb formats MIME i traducció 

d’idiomes automàtica (gettext). 

- PHP 5.4 

PHP és un dels llenguatges del cantó servidor més coneguts, però que significa un llenguatge de cantó servidor? 

Bàsicament el que vol dir és que la seva execució a diferència de JavaScript i Jquery es fa al servidor web, en el 

nostre cas Apache. 

Aquesta característica porta un seguit de diferències en vers els llenguatges del cantó client que cal esmentar: 

 Les funcions principals del llenguatge no són interactuar amb l’usuari com Javascript i Jquery. En aquest 

costat es realitzen totes aquelles tasques de validació i enregistrament de dades per un cantó, i per un altre 

la construcció de la resposta HTML que serà enviada al client i executada pel navegador.  

 Evidentment PHP també s’encarrega de fer qualsevol altre procés afegit propi del servidor, en el nostre cas 

per exemple també enviarà correus electrònics als usuaris. 

 A diferencia de Javascript i Jquery, l’usuari de la web no té accés al codi PHP, així que no pot modificar-lo per 

portar a terme una acció mal intencionada ni saber el que s’està executant. Com ja hem explicat 

anteriorment, aquest és motiu de perquè en aquest costat és on es realitzen totes les tasques de validació de 

dades i seguretat. 

A nivell de d’implementació, PHP usa les etiquetes especials <?php i ?> per definir el codi, de forma que tot el que 

hi hagi entre mig d’aquestes etiquetes serà executat en el servidor en PHP i el que resti fora serà codi HTML que 

s’envia al client. 

Inicialment PHP era el llenguatge més ràpid per generar webs dinàmiques però extremadament rudimentari, de 

fet ni tan sols estava orientat a objectes i el seu ús era molt limitat.  

Ara PHP és un llenguatge opcionalment orientat a objectes, això vol dir que dins d’un fitxer PHP hi pot haver 

definit un objecte de classe (molt similar a com ho fa Java) o simplement haver-hi codi aïllat i cridable des de 

qualsevol altre fitxer amb l’operador include (com fa per exemple el llenguatge C).  

PHP té 3 tipus de variables, d’àmbit locals (de només d’una funció o mètode de classe), globals (accessible des de 

tot arreu) i superglobals. Aquestes són arrays que contenen informació especial, de les quals jo faig servir: 

 $_GET, $_POST i $_REQUEST: Contenen els paràmetres d’entrada de la petició GET, POST. 

 $_FILES: Contenen la informació d’imatges d’una petició amb imatges. 

 $_SESSION: Conté els paràmetres de la sessió de l’usuari. 

 $_COOKIE: Conté informació sobre les “cookies” del navegador, variables, caducitat, etc. 

 $_SERVER: Conté informació creada pel servidor (capçaleres, temps d’execució, llenguatges, etc.). 
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Cal esmentar que PHP és un llenguatge de scripting igual que Javascript i Jquery, així que no s’executa una 

compilació. Aquests llenguatges (com passa també a Jquery amb el CSS) faciliten molt la interacció amb d’altres 

llenguatges, i és per això que podem barrejar els diferents codis de PHP i HTML sense problemes. 

De les novetats de la versió 5.4 de PHP, si deixem de banda les noves sintaxis abreviades, canvis de nom de 

funcions, etc. Destaquem tres característiques importants que no només faig servir en el projecte, sinó que també 

són necessàries per poder fer servir el framework ZF2, per tant la versió 5.4 de PHP és un requisit de software. 

 Namespaces (espai de noms): Aquesta és la novetat més usada per ZF2 que eleva el nivell d’orientació a 

objectes de PHP fins al punt de fer-lo gairebé igual al de java.  

Per treballar amb espais de noms, el millor és treballar amb una estructura de carpetes on cada una 

representa un àmbit de treball de visibilitat concreta. Cada carpeta conté definides les classes pertanyents a 

aquest àmbit o pot tenir altres subcarpetes que representen espais de noms niats, amb classes que tenen 

funcionalitats més específiques.  

Igual que a Java, els fitxers PHP només poden tenir una classe la qual ha de tenir el mateix nom que el fitxer, 

els noms de classe i dels espais de noms també segueixen la mateixa convenció que a Java. 

Per incloure una classe dins d’un espai de noms, s’ha de fer servir el nou operador namespace. Ara aquesta 

classe només podrà veure les classes d’aquest espai, però sempre podem afegir la visibilitat de noves classes 

amb l’operador use, que ve a ser com un insertador de llibreries d’espai de noms. 

 Clousures:  També anomenades callbacks, es tracta de la tècnica de emmagatzemar la definició d’una funció 

implementada en una variable o inclús passar-la com a paràmetre d’una altra funció o paràmetre de classe, 

perquè sigui executada quan sigui cridada en un futur. 

Faig servir aquesta tècnica per validar camps passats des de el navegador, usant validadors personalitzats 

que requereixen que se’ls proporcioni el codi a executar quan sigui l’hora de validar. 

 Traits: Aquesta innovadora tècnica permet simular herències múltiples sense ni tan sols usar la herència 

simple. Un trait és un objecte no instanciable ni usable per si sol, que conté atributs i mètodes ja 

implementats. La idea és incloure’ls mitjançant l’operador use a dins d’una classe per usar el contingut i 

poder així reutilitzar codi. 

Faig servir aquesta tècnica per usar la mateixa funció toString() en totes les classes d’entitat. Aquesta funció 

agafa tots els paràmetres de la classe entitat i els retorna en un array. 

En el projecte, he tingut que habilitar algunes clàusules del fitxer php.ini per poder fer servir algunes extensions, 

aquestes son:  

 Xdebug: És un depurador que permet veure les variables quan es produeixen excepcions o en altres 

situacions. En parlarem més detalladament en l’apartat de eines usades. 

 Openssl: Aquesta extensió permet habilitar les funcions de PHP que treballen amb la tecnologia de codi lliure 

openssl. Això ho necessito per poder realitzar enviaments de correus electrònic de Gmail que van per SSL. 
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- APACHE 2.4 

Apache és el servidor web per excel·lència per a executar llenguatges de scripting com (PHP) i el més conegut per 

la seva rigidesa. Vaig descartar sense miraments l’ús d’altres servidors com Glasfish o d’altres que no fossin de la 

casa Apache Software Foundation. 

Pel que fa Apache i PHP són dos tecnologies que van lligades, ja que, si en ves d’haver fer la web amb un 

llenguatge de scripting l’hagués fet en Java (que és compilat dos vegades), hagués estat obligat a escollir el germà 

bessó d’Apache (Apache Tomcat), que és el contenidor de servlets per excel·lència de la mateixa casa. Aquest 

últim, encara que està més pensat per treballar com a servidor d’aplicacions darrera d’un servidor Apache, també 

pot treballar com a servidor web. 

La decisió de fer servir Apache + PHP en ves de Apache Tomcat + Java Servlets va ser presa per varis motius: 

 En primer lloc, soc refractari a usar la tecnologia Java i més en entorns d’execució massiva, principalment 

perquè l’ús d’un precompilador (VM) relentitza sempre tota execució. 

 L’ús de servlets és una tecnologia menys robusta que PHP i no cal dir que tenir que recompilar les classes 

contínuament o para i aixecar el servidor a cada canvi que fem són tasques d’allò més feixugues. 

 Finalment les bones opinions de PHP sobre els servlets i les ganes d’aprendre un llenguatge nou em van fer 

decidir. 

De les novetats de la versió 2.4 només tenim millores de rendiment i d’administració de la memòria, així que 

d’aplicables explícitament al projecte no en tenim cap. 

Poca cosa més podem dir del servidor web, ja que, la seva única funció és la ja esmentada, gestionar les peticions 

i generar respostes, si que faré èmfasi però en les configuracions que he tingut que portar a terme perquè pugui 

funcionar el framework ZF2: 

 He tingut que crear un Virtual Host perquè el ZF2 requereix que la carpeta arrel d’execució sigui diferent a la 

ruta base de projectes del servidor web (htdocs), gràcies a això puc accedir a la web usant el nom 

www.securedraw.com en ves de localhost. 

 He tingut que obrir el port 81 i crear un segon VirtualHost per quan vulgui accedir des de fora a través de la 

meva IP pública, ja que, el domini securedraw no existeix a Internet i menys està redirigit a la meva màquina. 

Per tant quan vulgui accedir des de fora usaré la direcció xxx.xxx.xxx.xxx:81 on les x’s són la meva IP pública 

dinàmica. 
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- MYSQL 5.5 

Com tota pàgina web o aplicació local que requereix un tractament de dades es necessari un mitja 

d’enregistrament. Evidentment, pel tipus de problemàtica que ofereix qualsevol web, la base de dades ha de ser 

relacional i he triat la coneguda MySQL 5.5 per ser la líder de software lliure i perquè és la que més m’he 

familiaritzat al llarg de tota la carrera. 

Les bases de dades de codi lliure, tenen la particularitat de poder utilitzar diferents motors d’emmagatzematge, 

els quals també estan presents en altres bases de dades de codi lliure. Fins i tot es poden barrejar usant motors 

diferents per a diferents taules depenent de les avantatges que ens aporti cada un. 

A partir de la versió 4, MySql suporta el motor el més innovador de tots InnoDB. Aquest és l’únic que faig servir 

pel projecte perquè suporta transaccions de tipus ACID, bloqueig de registres i integritat referencial. 

Evitaré explicar en detall que és una base de dades, el sistema de gestió (SGBD) que té associat i el llenguatge de 

programació que utilitzen (SQL), ja que, a aquests nivells tot enginyer i professor sap prou bé que són tots aquests 

components i l’explicació detallada se surt bastant de la matèria del projecte.  

Així dons pel que fa la base de dades em limitaré a explicar els possibles drivers que PHP té per accedir a les 

dades, els avantatges i inconvenients que ofereixen i els motius pels quals em vaig decidir per usar driver que faig 

servir. 

Hi han tres drivers possibles a escollir per executar consultes a la base de dades MySQL des de PHP, aquests són: 

 MySQL: Aquest és el primer que va sortir, és la API històrica que PHP ofereix des de que van treure la 

primera versió de PHP. És la més simple i manca de moltes funcionalitats com el suport per a procediments 

emmagatzemats, API per executar consultes múltiples en una sola crida, entre d’altres.   

Jo no utilitzo cap d’aquestes funcionalitats, però hi ha un motiu de pes pel qual aquesta primera versió del 

driver és inviable fer-la servir en el projecte, que no es compatible amb versions de MySQL superiors a la 4.1. 

 MySQLi: Aquesta és la versió del millorada del driver anterior, a part de tenir suport per les funcionalitats 

mancades en el driver MySQL, pel que fa el rendiment és una mica més ràpida.  

El tret principal però, és que la API està orientada a objectes, és a dir, ofereix una sèrie de classes amb els 

mètodes pertinents per a gestionar les consultes, encara que això també ens és igual, perquè com que 

usarem el ZF2, aquest ja ofereix la llibreria BD per usar el driver a un nivell d’abstracció superior. 

 PDO: Finalment tenim el més nou de tots. PDO és una abstracció de la capa de dades que ofereix suport per 

MyQSL i altres gestors de bases de dades. Proporciona comandes preparades i una sèrie d’operacions 

adaptades al driver necessari que faci servir. 

El punt a favor d’aquest driver és que es fàcilment portable a altres bases de dades, però com tota capa 

d’abstracció, el seu rendiment és inferior al de MySQLi. 

Dit això, la decisió sobre el driver a utilitzar va ser per Mysqli perquè té més rendiment, i perquè no hi ha cap 

intenció de canviar de sistema de base de dades. 
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- BCRYPT 

Aquesta tecnologia serveix per assegurar l’enregistrament de contrasenyes a una capa de persistència de dades, 

aplicant un algoritme per obtenir un codi únic a partir de la contrasenya original. 

En realitat el nom de Bcrypt confon una mica perquè no és cap tècnica d’encriptació. Primera perquè no fa servir 

cap clau secreta per generar el resultat i segona perquè no és possible tornar a obtenir el contingut original a 

partir del codi generat (desencriptar). Així dons l’únic que podem fer amb el codi generat és comprovar la igualtat 

amb un altre codi generat en el moment de fer per exemple, un inici de sessió. 

La paraula per descriure aquesta tècnica és hashing, però tampoc la podem comparar amb les típiques tècniques 

de hash que hi ha com md5 o SHA, les quals estan considerades de baixa seguretat perquè es poden desxifrar 

usant atacs de força bruta al ser algoritmes que generen molt ràpidament el hash (mil·lèsimes de segon). 

Bcrypt usa un algoritme amb cost definible, on es possible configurar el cost perquè un hash duri segons i sigui 

impossible un atac de força bruta per qüestió de temps. També disposa d’una tècnica de salt que complica encara 

més el desxiframent, aquesta consisteix en barrejar-li a la contrasenya original una paraula aleatòria, fent que en 

cas de desxiframent s’obtingui un original diferent al introduït per l’usuari. 

A la fase de disseny ja hem esmentat que ZF2 ofereix la llibreria CRYPT que proporciona classes per configurar 

aquests paràmetres i fer el hashing en poques línies de codi. 

- AES128 + PKCS + CBC 

Aquestes tecnologies d’encriptació de dades són utilitzades en el procés de confirmació dels comptes d’usuari per 

evitar la suplantació d’identitat dels correus electrònics per part d’usuaris mal intencionats. A continuació descric 

el procediment a seguir en aquest procés per entendre bé els motius d’aplicar aquestes tecnologies:  

L’usuari rep el correu amb la informació del seu compte i un enllaç que porta el seu Id de sessió, direcció de 

correu i tipus d’usuari encriptats. Aquesta informació encriptada serà retornada al servidor quan l’enllaç sigui 

clicat, el servidor desencriptarà la informació i amb les dades obtingudes confirmarà el compte. 

Si no fos amb la informació encriptada, qualsevol usuari podria crear un compte amb una direcció falsa i falsificar 

posteriorment la petició de confirmació, ja que, en sabria les dades. 

A continuació explicaré molt per damunt aquestes tècniques d’encriptació:  

 AES128: És un dels algoritmes d’encriptació per blocs més usats (Cipher Block), que consisteix en dividir un 

missatge en blocs de 128 bits i aplicar l’algoritme a cada bloc. Aquest encripta el contingut del bloc usant una 

clau secreta el qual només es podrà desencriptar amb aquesta mateixa clau. 

 PKCS: És la tècnica de padding usada per emplenar l’últim bloc si aquest no té 128 bits de mida, ja que, AES 

requereix que els blocs siguin de mida fixa. La tècnica també inclou el procés invers per saber quins bits no 

pertanyen al missatge. N’hi ha de molts tipus, però no entrarem en detalls. 

 CBC: Molt sovint, molts blocs tenen el mateix contingut, això fa que l’equivalent encriptat també sigui igual i 

sigui fàcil preveure patrons per desxifrar el missatge encriptat. CBC és un sistema per fer que el bloc contigu 

depengui de l’anterior fent una operació XOR. Ara blocs iguals tenen encriptacions diferents. 

Ara nomes falta diferenciar el primer bloc, això s’aconsegueix fent una XOR contra un vector aleatori o IV. 

ZF2 també ofereix en la mateixa llibreria CRYPT les classes necessàries per poder fer les encriptacions on totes 

aquestes tècniques venen per defecte i fer les encriptacions i desencriptacions també es cosa de poques línies de 

codi. 
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- SMTP + MIME 

Aquest conegut protocol de transport de correus electrònic, l’he tingut que estudiar mínimament per saber les 

capçaleres que tenia que utilitzar i con estendre l’enviament de missatges amb el format MIME (Multipurpose 

Internet Mail Extensions). 

MIME és una estandardització de convencions per a l’intercanvi de missatges a través d’internet format per 

múltiples tipus de fitxers. En el camp dels missatges de correu electrònic es parla de SMTP/MIME, ja que 

actualment gairebé tots els correus usen la capçalera Content-Type: multipart/mixed; 

En el projecte molts dels correus que s’envien no són MIME perquè uso la capçalera Content-Type: text/html; 

però vaig tenir que estudiar aquesta convenció quan vaig arribar al punt de que tenia que adjuntar fitxers de text 

per enviar els correus d’informació dels sortejos creats als sortejadors, els quals havien de contenir la informació 

de les respostes dels qüestionaris i les dades personals proporcionades pels participants que s’inscrivien als 

sortejos. 

Els missatges multipart, son missatges que es divideixen en parts o submissatges. Cada una d’aquestes parts pot 

ser d’un tipus diferent i pot portar capçaleres content-type de part o submissatge diferents com ara image/png, 

text/plain, aplication/pdf i moltes d’altres etc. Però amb això no n’hi ha prou per adjuntar un fitxer, perquè 

aquestes parts per defecte apareixen com a part del cos del correu en ves de ser fitxers adjunts, per tant s’han de 

modificar altres capçaleres perquè siguin fitxers adjunts com ara la disposition: attachment; o la filename:nom; 

Les llibreries Mail i MIME de ZF2 són les que usaríem per fer totes aquestes tasques. 

- GETTEXT 

Aquesta tecnologia de GNU project, és la que fet servir per a que la pàgina sigui multi-idioma. 

ZF2 permet treballar amb d’altres tècniques per fer aquesta tasca com són: PHP arrays, TMX o TLIFF. El motiu per 

decantar-me per gettext va ser simplement perquè era la que venia per defecte i perquè crec que és la més 

estructurada. 

El funcionament és molt senzill, es defineix un fitxer de text amb extensió .po per a cada idioma de la pàgina, 

aquests fitxers contenen tots els texts traduïbles del costat servidor en l’idioma per defecte i la seva respectiva 

traducció, exceptuant el fitxer de l’idioma per defecte que només té la cadena sense cap traducció. Aquesta 

cadena serà la que identificarà el text a traduir i té que ser igual en tots els fitxers. 

Un cop finalitzada l’edició dels fitxers *.po, es comprovarà que no contingui errors (violacions de restriccions 

definies per la tecnologia) i es generaran fitxers *.mo per poder esser accedits de forma eficient.  

D’altra banda, quan l’usuari de la web envia una petició per carregar una pàgina, ho fa enviant la variable locale, 

que és la que defineix en quin llenguatge s’ha de mostrar la pàgina. Si aquesta variable no està definida (ja sigui 

en una cookie o com a atribut en la petició GET o POST, s’usarà l’idioma per defecte del navegador).  

Finalment perquè la web mostri el text en la traducció correcta, és necessari que el codi PHP contingui les 

cadenes de text com a paràmetres de la funció translate() oferta per una llibreria de ZF2, aquesta funció 

juntament amb la variable locale buscarà i obtindrà la traducció correcta dels fitxers *.mo. 
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Tecnologies mixtes: 

En realitat no es que hi hagin tres tipus de tecnologies en un entorn web pel que fa la classificació del costat on 

s’executen, simplement podríem dir que més que tecnologies són tècniques de programació que usen un conjunt 

de les anteriors amb presencia en els dos costats. 

En el projecte utilitzo dos tècniques d’aquestes: La tècnica AJAX per poder fer peticions HTTP sense recarregar la 

pàgina i la prova de control d’humans reCaptcha. 

Per últim també explicaré els dos sistemes usats per mantenir un estat en el protocol HTTP, les Cookies i la Sessió 

de l’usuari, els seus avantatges i inconvenients. 

- AJAX 

Aquesta és una de les tècniques mixtes més utilitzades avui dia per les aplicacions web, com ja hem dit en varies 

ocasions es tracta d’una tècnica que permet fer una petició HTTP al servidor, i carregar la resposta a una pàgina 

HTML de forma dinàmica, incrementant d’aquesta manera la velocitat de carrega, la interactivitat i usabilitat de la 

aplicació. 

Ajax és una tecnologia asíncrona, en el sentit que les dades addicionals es demanen al servidor i es carreguen en 

segon pla sense interferir amb la visualització ni el comportament de la pàgina. Un llenguatge interpretat 

(llenguatge de scripting) efectua la petició AJAX i accedeix a la resposta mitjançant un objecte XMLHttpRequest, 

disponible en tots els navegadors actuals. Finalment el mateix llenguatge interpretat actualitza dinàmicament la 

pàgina i fins i tot es capaç d’analitzar la resposta i actualitzar la pàgina en diferents llocs del document HTML. 

Encara que la tècnica AJAX és desenvolupa majoritàriament al costat client, es diu que és una tècnica 

mixta perquè manté una comunicació amb el servidor en segon pla. Les tecnologies que intervenen en 

aquesta tècnica són: 

 HTML (o XHTML) i fulls d'estils en cascada (CSS) per al disseny que acompanya la informació. 

 Document Object Model (DOM) accedit amb un llenguatge de scripting, en el nostre cas Javascript. 

 L'objecte XMLHttpRequest per intercanviar dades de forma asíncrona amb el servidor web. 

 Sobre les tecnologies del costat servidor, són les d’una petició HTTP normal i corrent, en el nostre cas PHP. 

 XML és el format usat generalment per a la transferència de dades sol · licitades al servidor, encara que 

qualsevol format pot funcionar, com ara HTML, text pla, JSON, etc. 

En el projecte utilitzo aquesta tècnica massivament, de forma que tots els casos d’us (quadres de diàleg 

pantalles de la web, imatges, formularis, etc.), transcorren sobre la mateixa pàgina carregant-se 

solament les parts necessàries.  

L’única situació on faig una recàrrega de la pagina és quan canvio d’idioma o quan inicio o surto d’una 

sessió, ja que, és necessari en aquests casos accedir a la sessió de l’usuari per canviar tot el contingut de 

la pàgina. 

Personalment considero que aquesta forma de treball és el futur web, que cada vegada més abandona 

l’estil de pàgines seqüencial i migra cap a les aplicacions web.  
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- RECAPTCHA 

reCAPTCHA és una extensió de la prova CAPTCHA que s'utilitza per reconèixer text present en imatges. Empra per 

tant la prova desafiament-resposta utilitzada en computació per determinar quan l'usuari és o no humà, és a dir, 

impedir l’accés al sistema a bots automatitzats que escanegen contínuament Internet.  

reCaptcha és una prova Captcha que consisteix en presentar a l’usuari paraules extretes de llibres antics (amb una 

distorsió afegida), les quals els programes de reconeixement d’escriptura (OCR) no han sigut capaços d’identificar. 

D’aquesta manera, reCaptcha no només és un sistema de proves més difícil de desxifrar per programes OCR que 

qualsevol altre, sinó que també col·labora a la digitalització de texts antics. 

Deguda a aquesta particularitat, la casa reCaptcha (ara comprada per Google) necessita fer en els seus servidors 

la validació de les proves per poder dur a terme els estudis pertinents amb els resultats, és per això que utilitza un 

sistema d’encriptació asimètrica (encriptació per claus publica-privada) per presentar la prova a l’usuari i fer-ne la 

validació. Això incrementa encara més la seguretat del sistema al ser impossible accedir al procés de 

validació/resultats de les proves. 

Una altra característica, és que reCaptcha permet personalitzar el format HTML que conté la imatge, els botons 

d’accions, camp de text de la solució i decorats. En el següent gràfic podem veure el reCaptcha personalitzat que 

uso en el projecte i la comparació amb l’original proporcionat per Google. 

 

Per què és mixta aquesta tècnica pel que fa el costat on s’executa? 

Bàsicament perquè usa les tecnologies Javascript del costat client i PHP del costat servidor.  

Al costat client, a part d’usar un formulari HTML, s’utilitzen llibreries Javascript per fer funcionar els botons que el 

reCaptcha ofereix per recarregar la prova en el cas de que l’usuari no sigui capaç de desxifrar-la, per canviar a 

mode usuari amb problemes de visibilitat o per usar l’ajuda. En el projecte, aquestes llibreries s’obtenen d’un lloc 

extern perquè era un requisit per haver personalitzat el format del reCaptcha i usat la tècnica AJAX. 

Llibreria externa: http://www.google.com/recaptcha/api/js/recaptcha_ajax.js  

Al costat servidor és on fent servir el llenguatge PHP, s’emmagatzema la clau privada per fer el desxiframent i 

s’envia la prova de l’usuari a Google perquè faci la verificació. En el projecte, a més a més també faig servir la 

llibreria CAPTCHA de ZF2 pensada per facilitar aquestes tasques del costat servidor. 

  

http://www.google.com/recaptcha/api/js/recaptcha_ajax.js
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- COOKIES VS SESSIONS 

Aquests dos sistemes serveixen per capacitar un lloc web de memòria per recordar accions o situacions de 

l’usuari, ja que, per si sol el protocol HTTP manca d’estat propi i no ofereix cap mètode per mantenir una 

transacció de peticions identificades, essent cada petició totalment individual.  

Tant les cookies com la sessió de l’usuari, més que tecnologies o tècniques de programació, són sistemes que 

usen la capacitat de que disposen els navegadors d’emmagatzemar informació i de les capacitats que 

proporcionen les tecnologies de costat servidor per usar aquests sistemes. Per aquest motiu he decidit explicar-

los com a tecnologies mixtes. 

 Les cookies el navegador per enregistrar la informació (actualment tots els navegadors suporten cookies ) i 

tal com passa amb les tecnologies de costat client també són altament vulnerables, essent molt fàcil 

falsificar-les o robar-les, ja sigui a través de la xarxa o directament si es té accés al sistema que les conté. 

És per aquest motiu que mai s’ha d’usar aquest sistema per enregistrar cap informació confidencial de 

l’usuari dedicant-lo únicament per a estats i informació de caràcter estructural no conflictiva.  

Per exemple, jo en el projecte només uso cookies per enregistrar l’estat de les pestanyes, però no el de les 

pàgines de creació de sortejos, ja que, es podria manipular certs comportaments que afectarien a la 

consistència d’aquests. 

També tenen l’inconvenient de que cada navegador té la seva pròpia copia de cookies, per tant les no 

identifiquen només a un usuari, sinó a un usuari que usa un navegador en un PC concret. Qualsevol usuari 

que usi múltiples PC’s o navegadors tindrà l’inconvenient de tenir múltiples cookies. 

Les cookies però, van molt bé per alliberar el servidor d’emmagatzematge en disc i a diferència de la sessió 

permet guardar un historial d’estats, cosa que una sessió per si sola és un sistema totalment volàtil. 

La comunicació entre el servidor i el navegador es fa mitjançant capçaleres HTTP podent esser aquesta 

bilateral (quan és el servidor qui envia l’ordre al navegador per què enregistri la cookie) o unilateral (quan la 

cookie és enregistrada mitjançant Javascript). En el projecte només uso la unilateral. 

Les cookies tenen data de caducitat, aquesta es pot configurar a través de paràmetres i en qualsevol dels 

costats que enregistra la cookie.  

Pel que fa el costat servidor, el mateix servidor web (Apache en el nostre cas) analitza les capçaleres de 

cookies, n’extreu el contingut i el diposita, a la superglobal $_COOKIE de PHP. 

 Les sessions d’usuari com a diferència principal enregistren la informació de l’usuari al costat servidor, oferint 

tota la seguretat que això comporta (explicat ja aquest concepte a la tecnologia de costat servidor PHP). És 

per això que la sessió és el lloc on s’ha d’enregistrar informació confidencial o d’accés restringit. 

Les sessions d’usuari usen les cookies per sota i abstrauen el tractament d’aquestes en qualsevol dels dos 

costats, fent que el tractament a nivell de programació només es centri en el llenguatge interpretat del 

costat servidor (PHP en el nostre cas). Aquest ja proporciona totes les funcions per iniciar la sessió, finalitzar-

la, accedir a la sessió o extreure’n la informació a través de la superglobal $_SESSION. 

La caducitat de la sessió està definida per la caducitat de la cookie que emmagatzema la Id de sessió, en 

aquest cas els paràmetres són configurables a través de les funcions de PHP. 
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Eines i aplicacions de desenvolupament. 

Ha arribat el moment en aquesta segona secció, d’explicar les eines fetes servir per desenvolupar el projecte.  

La primera que explicaré serà l’entorn de desenvolupament o IDE (Eclipse Juno 4.2 + PDT + WTP), ja que, és la 

més bàsica i indispensable per a qualsevol projecte de programació i la que sens dubte, més hores he estat 

utilitzant.  

Encara que l’eina més extensa és el Zend Framework 2 o (ZF2), aquesta no l’explicaré en aquesta secció perquè 

n’he dedicat una de sencera per explicar-la a la fase de disseny. 

Una de les eines que també considero de gran importància és el gestor de la base de dades (phpMyAdmin 3.5), 

que és una interfície web que facilita moltíssim les tasques d’administració de la base de dades. 

El depurador (Xdebug 2.2) també ha sigut de gran importància per detectar errors en el codi PHP fàcilment. 

Tot seguit esmentaré totes aquelles eines i utilitats de menor importància que també han sigut utilitzades, que 

encara que siguin menys imprescindibles que les quatre primeres, han ajudat força en moltes de les tasques del 

projecte (Poedit, Composer, Gimp i Project). 

Finalment nombraré el sistema d’infraestructura d’aplicacions usat (Xampp 1.8.1) que és una distribució del 

conjunt de tecnologies ja esmentades per facilitar la instal·lació i configuració d’un servidor web. 

Encara que sembli mentida, la primera de les complicacions que vaig tenir al projecte va ser decidir-me per la 

versió de l’IDE així com el sistema d’infraestructura i el depurador a utilitzar, perquè no hi havia forma de trobar 

el conjunt d’eines o versions d’eines adequat perquè funciones el ZF2.  

Sempre he tingut clar que volia fer servir aquest framework, és el framework PHP amb més renom. També tenia 

clar que l’IDE seria Eclipse, ja que, és el que més he fet servir en gran varietat de projectes i m’agrada molt. Però 

els problemes van venir quan les versions estàndard de Eclipse no funcionaven i tenia una gran varietat 

d’alternatives a escollir pel que fa la versió d’Eclipse, el sistema d’infraestructura d’aplicacions i versió a utilitzar 

(Xampp o Wamp) i el depurador (Xdebub o Zend Debug) amb una gran varietat d’incompatibilitats algunes ja 

esmentades en apartats anteriors. 

Finalment després de d’una llarga temporada de prova i error vaig acabar per usar la combinació d’eines i 

tecnologies ja nombrades més amunt i a la fi vaig poder visualitzar la següent prova de que tot estava a punt per 

començar a treballar. 

 

Final se secció de la pàgina de phpInfo que demostra que el ZF2 i Xdebug estan ben instal·lats. 

 

 
  



 

72 
 

- ECLIPSE JUNO 4.2 + PDT + WTP 

Eclipse és sens dubte l’entorn de desenvolupament (IDE) modular per excel·lència, on es pot treballar amb 

infinitat de tecnologies i llenguatges per programar qualsevol projecte com aplicacions locals, webs, serveis, etc. 

Encara que l’eina ja té les seves distribucions pensades per cada tipus de projecte, el més normal és que s’acabi 

actualitzant per adequar-lo a les necessitats tecnològiques de cada cas a base d’extensions de software (plugins). 

El propi IDE ja proporciona el mitja de cerca d’actualització d’aquests plugins. 

En el meu cas em vaig veure obligat a descarregar-me la versió base de Eclipse, que no porta cap plugin instal·lat i 

fer-me a mida l’entorn. Això és degut a que la versió 3.x no reconeixia els “traits” de PHP i la 4.x encara no 

distribuïa una versió amb els plugins PDT i WTP. 

El plugin php developer tools 3.3 (PDT) és el plugin que instal·la la perspectiva PHP que és la que permet treballar 

de forma còmoda el codi PHP, detecció de errors en temps de disseny, fer salts d’instàncies d’objectes a les seves 

declaracions, etc. 

El plugin Web Developer Tool (WTP) ofereix varies eines per desenvolupar webs com una perspectiva per tractar 

amb Javascript, etc. Aquest plugin no s’ha fet servir gaire, però era un requisit d’instal·lació. 

Aquí tenim una imatge de l’IDE amb la perspectiva més usada en el desenvolupament del projecte. 
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- PHPMYADMIN 3.5 

Com totes les bases de dades, MySql disposa del motor d’emmagatzematge, el llenguatge ofert per accedir a les 

dades, l’eina per fer consultes mitjançant aquest llenguatge i l’eina d’administració de la base de dades, la qual és 

la que permet realitzar tasques administratives i també consultes però de forma gràfica, operacions que fetes 

usant el llenguatge de bases de dades seria una tasca molt més feixuga. 

MySql proporciona PhpMyAdmin que unifica l’eina de consultes i la d’administració i usant la web com a 

interfície permet usar-la de forma remota, podent configurar evidentment els llocs des d’on es podran realitzar 

aquestes tasques per motius de seguretat. 

Actualment la versió utilitzada té les següents funcionalitats: 

 Crear i eliminar bases de dades. 

 Crear, modificar i eliminar taules. 

 Afegir, modificar i eliminar camps a les taules o administrar les seves claus i atributs. 

 Crear i gestionar relacions d’integritat referencials (de moment només amb relacions d’un sol camp). 

 Crear i gestionar índexs. 

 Executar qualsevol consulta SQL. 

 Generar una consulta SQL a partir d’un dissenyador o constructor visual. 

 Crear i eliminar usuaris així com administrar els seus privilegis. 

 Fer cerques massives de paraules a la base de dades. 

 Importar i exportar dades en diversos formats o passar tota la base de dades a un fitxer sql. 

 Operacions complexes com canviar el motor d’emmagatzematge, l’ordre de la taula, copies, etc. 

 Fer seguiments de certes consultes. 

 Crear, modificar i eliminar events, disparadors i procediments i funcions. 

 Dissenyar les taules gràficament estil UML. 

 

  



 

74 
 

- XDEBUG 2.2 

XDebug és una extensió de PHP per depurar i perfilar el costat servidor de pàgines fetes en aquest llenguatge, de 

fet ja la vaig nombrar quan explicava la tecnologia PHP en el punt d’extensions utilitzades en el projecte. 

Depurar és detectar errors o problemes en un codi usant una tècnica o sistema especialitzat per du a terme 

aquesta tasca, inspeccionant els valors de les variables en un cert punt d’execució, alterant-les per produir 

anomalies i intuir resultats o esbrinar la pila de crides a funcions en aquest punt. 

Perfilar és afinar a nivell de comportament i rendiment un codi a través de tècniques que exploten l’anàlisi del 

codi, posant-lo a prova, sobrecarregant les seves capacitats o sotmetent-lo a situacions extremes per obtenir 

resultat estadístic. 

Xdebug unifica aquestes tasques interactuant amb el programador de dos maneres: 

 Depuració pas per pas: Es tracta de la depuració típica de les aplicacions locals, on es defineixen punts de 

parada en el codi en els que el curs de l’execució es detindrà per poder inspeccionar el valor de variables i 

objectes o comprovar la resposta HTML mitjançant finestres especialitzades. 
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 Bolcat d’informació per pantalla: Consisteix en definir punts en el codi en els que quan arribi el curs de 

l’execució, PHP bolcarà una taula HTML amb informació de variables, la pila de crides amb els temps 

d’execució de cada crida i número de línia de codi de la funció cridada, etc. 

La informació d’aquest bolcat es pot configurar mitjançant funcions proporcionades per l’extensió Xdebug i 

també es pot programar perquè es bolqui quan es produeixi un cert estat o excepció. 

 

Xdebug també proporciona mitjans per facilitar la comprensió a l’hora de visualitzar el bolcat de variables, per 

exemple estilitza la resposta de la funció var_dump de PHP permetent configurar-la perquè mostri la informació 

segada com nosaltres vulguem. 
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- POEDIT 

Poedit és un editor de catàlegs de Gettext, els fitxers *.po que he explicat juntament amb aquesta tecnologia 

d’internacionalització usada en el projecte. Proveeix una interfície per poder modificar de manera còmoda els 

fitxers *.po, validant automàticament qualsevol violació de les restriccions que imposa Gettext (entrades 

repetides, caràcters il·legals, etc.). 

Poedit també permet actualitzar a partir del fitxer *.po que conté l’idioma base, un fitxer *.po d’un idioma 

diferent eliminant les entrades de text que han desaparegut en el fitxer base o afegint les noves. És possible 

també usar un sistema de traduccions automàtiques (traduccions TM), encara que jo he preferit traduir-les usant 

Google per desconfiança. 

Finalment l’eina també permet generar en el cas de que no es violi cap restricció els fitxers *.mo els quals són els 

que s’usaran obtenir realment les traduccions de forma molt eficient. 
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- COMPOSER 

Composer és un gestor de dependència de llibreries per a projectes PHP, permet instal·lar o actualitzar llibreries 

que són necessàries per poder executar projectes. Per exemple, un projecte fet amb ZF2, depèn de les llibreries 

de ZF2. 

Composer no és un gestor de paquets. Si que tracta amb paquets o llibreries però els gestiona en base a un únic  

projecte el qual en depèn, és a dir, aquestes llibreries resideixen en un directori dins del mateix projecte (carpeta 

vendor en el nostre cas), no a nivell global. Per tant, és un gestor de dependència de llibreries per a aquest 

projecte. 

Així dons, aquesta eina està dissenyada per projectes que segueixen la següent problemàtica: 

 Depenen de llibreries. 

 Algunes d’aquestes llibreries poden dependre d’altres llibreries. 

 El programador ha de definir les llibreries de les que el projecte en depèn. 

 S’ha de controlar quines versions de les llibreries es necessiten per fer front a les dependències. 

 S’ha de poder actualitzar les llibreries dinàmicament amb una simple operació sense trencar la dependència 

de tots els components del projecte. 

La forma com Composer fa front a aquests requisits és usant fitxers de definició en format Json on s’especifiquen 

totes les dependències, els repositoris a usar per fer les descarregues per instal·lar o actualitzar les llibreries entre 

d’altres opcions com el directori de descàrrega, suggeriments, etc. 

Aquest és un exemple de definició de dependència de llibreries bàsic: 

{ 

 "name": "zendframework/skeleton-application", 

 "keywords": [ 

  "framework", 

  "zf2" 

 ], 

 "homepage": "http://framework.zend.com/", 

 "repositories": [ 

  { 

   "type": "composer", 

   "url": "http://packages.zendframework.com/" 

  } 

 ], 

 "require": { 

 "php": ">=5.3.3", 

  "zendframework/zendframework": "2.*", 

  "zendframework/zendservice-recaptcha": "2.*" 

 }  

}  

Finalment, Composer una la consola del sistema operatiu per actualitzar les llibreries on amb una sola comanda 

s’actualitzen les llibreries pertinents en funció de la definició de dependències establertes en cada paquet de 

llibreries.    
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- GIMP 

GIMP és un programa d'edició d'imatges digitals en forma de mapa de bits i és la competència de Photoshop però 

de codi lliure més popular. 

El faig servir per retocar algunes imatges (logos, icones, etc.), fer el muntatge de les animacions gif que utilitzo 

com per exemple la roda d’espera d’enviament de mails i afegir fons transparents a aquelles imatges o gif que 

requereixen estar a dins d’elements amb fons amb color. 
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- XAMPP 1.8.1 

Xampp és el sistema d’infraestructura d’aplicacions que faig servir. Aquests sistemes no són més que distribucions 

de paquets d’aplicacions que per defecte incorporen tota la configuració necessària per integrar les diferents 

tecnologies que els composen, així com un gran nombre d’extensions, plugins i incompatibilitats resoltes que per 

si soles suposaria una odissea acabar amb elles. 

Gràcies a aquests sistemes es possible instal·lar tot el paquet de tecnologies ja llestes per començar a fer-les 

servir d’una sola vegada i amb pocs minuts. 

Xampp ve amb les següents tecnologies de costat servidor, totes ja explicades: Apache 2.4.3, Mysql 5.5, PHP 5.4 

amb la extensió Xdebug 2.2, phpMyAdmin 3.5 i un panell de control (XAMPP Control Panel 3.1). A part 

d’aquestes també conte eines d’FTP, sistema de control de versions i el servidor d’aplicacions Tomcat, però cap 

d’aquestes s’utilitza en el projecte. 

Com podem veure, Xampp també proporciona un panell de control central per gestionar els serveis d’aquestes 

tecnologies (botons de parada i aixecada de serveis), accés centralitzat als fitxers de configuració més importants 

de cada tecnologia, accés als fitxers de registre d’activitats (Logs), una consola i altres accessos a eines del sistema 

operatiu. 
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Els controls i objectes propis. 

Finalment en aquesta tercera sessió, toca explicar els controls o objectes dissenyats per mi els quals m’han 

permès programar d’una manera molt més estructurada, reutilitzant el codi i facilitant-me la implementació 

moltíssim. En total hi ha quatre eines personalitzades, tres de costat client i dos de costat servidor.  

Els del costat client he dissenyat les següents eines en Jquery: 

 sdDialog: Un quadre de diàleg que permet canviar el seu contingut usant efectes, events i configuracions. 

 sdTabs: Les pestanyes principals, també amb funcions especials. 

 sdTranslator: Un catàleg dels texts traduïts i codificats amb funcions traduir en el costat client. 

Els del costat client he dissenyat les següents eines en PHP: 

 FormCustomWrapperCollection: Un ajudant de vista per donar format a formularis de XF2 complexos. 

 Strings: Una classe de centralització de texts codificats amb funcions traduir en el costat servidor. 

Els objectes sdTranslator i Strings no els explicaré aquí, sinó en la secció següent que està dedicada a la 

implementació de la internacionalització. 

- SDDIALOG: 

Aquest control el faig servir en totes les pantalles per mostrar al client tota mena de missatges o per contenir 

formularis complexos com el de registre d’usuaris, on s’apliquen una bona varietat d’efectes visuals. 

En realitat és un control que utilitza per sota el widged dialog que proporciona la llibreria Jquery UI, es presenta 

com una extensió d’aquest però sense usar la tècnica d’herència pròpia dels llenguatges orientats a objectes, ja 

que, Jquery no disposa d’aquesta propietat.  

En el projecte, aquest quadre l’uso amb combinació d’una fàbrica d’objectes DOM (Javascript) també dissenyada 

per mi. Aquesta fàbrica em proporciona la taula HTML que serà inserida com a contingut del quadre de diàleg 

usant un mètode del control. Un cop definit el contingut del quadre, ja el puc mostrar. 

Aquest és un exemple de creació, definició de contingut i visualització d’un quadre de diàleg: 

//Creació del control amb paràmetres inicials d’amplada i alçada. 

var sdDialogOptions = { 

 width : 600, 

 height : 700, 

}; 

var questionnaireDialog = new sdDialog(sdDialogOptions); 

//Fabrico el DOM amb el contingut d’un quadre de diàleg amb un camp de text i un botó. 

var dialogContentTable = $().createDialogContentTable('input-dialog'); 

//Insereixo el contingut al quadre de diàleg. 

questionnaireDialog.setContentTable(dialogContentTable); 

//Mostro el quadre de diàleg. 

$(questionnaireDialog.getDialog()).dialog('open'); 

sdDialog proporciona al programador les següents funcionalitats: 

 Efectes visuals: Dos tipus d’efectes visuals: 

 Canvi de tamany escalat: Es tracta de donar un efecte de transició al mostrar, ocultar o canviar de 

tamany el quadre de diàleg. Pels dos primers casos el control dialog original ja proporciona els mètodes 

show() i hide() amb possibilitat d’efectes, però pel tercer he tingut que fer usar la funció animate() de 

Jquery bàsic per fer la transició. 

 Desaparèixer i aparèixer: Aquest efecte s’aprecia només quan es canvia el contingut del quadre.  
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Es tracta de fer desaparèixer lentament l’antic contingut fins que ja no és visible, fer el canvi i tornar a 

fer aparèixer el nou contingut de la mateixa manera. Juntament amb l’efecte anterior aquest dona un 

estil propi a la web pel que fa els quadres de diàleg: desaparèixer  canviar tamany  aparèixer. 

 Opcions i events: Al crear l’objecte sdDialog és possible definir opcions de configuració que defineixen els 

tamanys inicials i les duracions dels efectes anteriors. Però a part d’això i més important, són els events que 

ofereix el quadre de diàleg i que proporcionen tota la flexibilitat i reusabilitat de codi al programador.  

El quadre permet configurar els events com a opcions definibles en el moment de la creació o mitjançant 

mètodes que canvien les funcions que s’executaran, sempre entrant-les com a paràmetres en forma de 

clousures (similars a les de PHP).  

 beforeShow: Es dispara abans de l’efecte de canvi d’escalat de mostrar el quadre per primera vegada. 

 whileShow: Es dispara després de l’efecte de canvi d’escalat però abans del d’aparèixer lentament. 

El motiu de l’existència d’aquest event és que els elements estan creats però no són visibles. Això és útil 

per poder fer modificacions visuals a elements del contingut, sense que es visualitzi el procés. 

 showComplete: Es dispara després de l’últim efecte (el d’aparèixer), on el procés és visible per l’usuari. 

 beforeClose: Es dispara abans de l’efecte de canvi d’escalat de tancar el quadre. 

 closeComplete: Es dispara quan el quadre ja està tancat. 

També hi ha events per quan es canvia el contingut del quadre, però aquests els expliquem en el punt 

següent. 

 Canvi de contingut: El mètode changeContent() permet canviar el contingut a mostrar del quadre de diàleg 

des del codi de programació usant efectes, events i tamanys predefinits.  

El mètode accepta les següents opcions mitjançant un array de paràmetres: 

 NewContentTable: És l’objecte DOM d’una taula HTML que conté el nou contingut. 

 WhileChange: És una funció (clousure) per a l’event que es dispara entre mig dels efectes de 

desaparèixer i aparèixer, quan el contingut no es visible. Igual que en l’event WhileShow, això és útil per 

poder fer modificacions visuals a elements del contingut, sense que es visualitzi el procés. 

 ChangeComplete: És una funció (clousure) per a l’event que es dispara després de canviar el contingut. 

 scaleEffects: Indica si volem que al canviar el contingut es visualitzin els efectes de canvi de tamany 

escalat, produint-se únicament els efectes de desaparèixer i aparèixer. 

 Width i Height: Indiquen si es redimensiona el tamany del control automàticament o definint els nous 

tamanys. En el cas de fer-ho automàticament, el control passa a tenir el tamany del nou contingut més 

els d’uns marges aplicats prèviament definits. 

Exemple de crida al mètode de canvi de contingut: 

questionnaireDialog.changeContent({ 

 newContentTable: dialogContentTable, 

 changeComplete: function(){ 

  sendDrawMail(messageDialog, createDrawId, userMail); 

 } 

 scaleEffects : false, 

 width : 600, 

 height : 700, 

}); 

Aquest és un exemple del quadre de diàleg (recordatori de credencials de la pàgina principal). 
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- SDTABS 

Aquestes són les pestanyes principals que permeten a l’usuari seleccionar les diferents pantalles per iniciar els 

casos d’ús. Les utilitzo en els tres entorns d’usuari que té la web (usuari no loguejat, participant i sortejador).  

El control ofereix les següents funcionalitats i característiques: 

 Secció contigua: En realitat el control no només són les pestanyes sinó també la secció contigua a aquestes, 

la qual conté el contingut associat a la pestanya activa (la que té el mateix color que la secció). 

 Efectes visuals: Dos tipus d’efectes visuals: 

 Canvi de color de les pestanyes: Dissenyat amb transicions CSS sobre els elements HTML del control. 

 Canvi del contingut contigu a les pestanyes: Definible mitjançant les opcions del control. 

 Canvi de pestanya des de codi: A part de poder canviar de pestanya amb el ratolí, el control també 

proporciona un mètode per fer-ho des del codi programació. 

 Inhabilitació de pestanyes: Es possible definir pestanyes inhabilitades afegint-li a l’element HTML de la 

pestanya la classe disabled-tab. Aquestes pestanyes es mostren en ombrejat quan no estan activades i 

només es possible activar-les des de codi de programació (ignorant els clics del ratolí), un cop abandonada la 

pestanya aquesta tornarà en el seu estat d’inhabilitació. 

El projecte utilitza aquest sistema en els casos d’ús de crear o veure el detalls d’un sorteig, ja que no té sentit 

accedir a aquestes pestanyes amb el ratolí perquè necessiten tenir un Id de sorteig provinent del codi de 

programació. 

Totes les opcions de configuració que té aquest control es defineixen en el moment de crear l’objecte mitjançant 

un array de paràmetres. Les dos primeres funcions (clousures) són les més importants, ja que igual que passava 

amb el control sdDialog proporcionen tota la flexibilitat i reusabilitat de codi al programador. 

 Funció clickTabChangeCondition: Defineix la condició que té que passar el control per canviar de pestanya si 

el canvi és mitjançant el ratolí (la condició no s’avalua per a canvis des de codi de programació). 

En el projecte uso aquesta funció per preguntar a l’usuari si realment vol abandonar certes pantalles 

d’actualització, en el cas de que s’hagin començat a modificar dades del formulari sense guardar-les. 

 Funció onTabChange: És la funció que executa l’event que es dispara quan es canvia de pestanya. 

En el projecte aquesta funció conté les crides AJAX per carregar les pàgines i on es fan totes les 

inicialitzacions que aquestes necessiten.  

 Efectes: Com ja hem dit, a part dels efectes de canvi de colors (fets en CSS), és possible definir els efectes pel 

canvi de contingut de la secció contigua a les pestanyes i la seva duració. 

El efecte que uso en el projecte és el de desaparèixer i aparèixer, igual que en els quadres de diàleg. 

 Cookies: Es possible usar cookies per guardar l’última pestanya visitada i definint el nom i la caducitat.  

 Pestanya inicial: Es possible definir la pestanya inicial que serà activada al carregar la pàgina. 

Aquesta definició té prioritat sobre les cookies, ja que hi ha situacions en les que les cookies no es poden fer 

servir com per exemple quan hi ha pestanyes inhabilitades. 

En el projecte, la pestanya inicial de la pantalla del participant està definida en funció de si l’usuari ha iniciat 

sessió des de la pantalla de benvinguda o des del resum d’un sorteig. 

En el primer cas la pestanya inicial és la del buscador de sortejos i en el segon l’usuari entrarà directament a 

la pestanya de detall del sorteig que estava visualitzant en el resum. 

Exemple en l’entorn del participant amb una pestanya activada i una inhabilitada. 
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- FORMCUSTOMWRAPPERCOLLECTION 

La classe FormCustomWrapperCollection és utilitzada al projecte mostrar les pàgines del qüestionari que l’usuari 

té que elaborar en el procés de creació d’un sorteig, usant el control Accordion de Jquery UI per visualitzar només 

una pàgina a la vegada i ocultar les altres amb efectes visuals (veure tecnologia Jquery UI). 

Aquesta classe PHP es una extensió d’una classe de la llibreria Form de ZF2 que capacita la classe heretada de 

paràmetres addicionals per estilitzar conjunts d’elements niats, proporcionant un sistema d’embolcalls HTML per 

als diferents nivells dels conjunts del formulari. 

Evidentment amb aquesta definició genèrica poques persones sense coneixements de ZF2 podran comprendre el 

seu significat, però l’explicació a nivell tècnic i amb trossos de codi incrustats també seria molt feixuga al ser 

aquesta classe extensió d’una de les més complexes de la llibreria Form. Per tant seria impossible entendre les 

funcions implementades, per tant explicaré únicament la funcionalitat d’aquesta llibreria ajudant-me amb gràfics i 

recordant algun concepte de ZF2 explicat a la fase de disseny. 

La classe estesa és la \Zend\Form\View\Helper\FormCollection, que és un ajudant de vista. Els ajudants de vista 

tenien la tasca de retornar codi HTML en forma de String que serà inserit a una plantilla PHTML. Si volem alterar 

aquesta resposta no ho podem fer dins de la mateixa vista analitzant el String retornat per l’ajudant perquè seria 

una tasca molt feixuga (inviable en el nostre cas), la manera de fer-ho és modificant el contingut de l’ajudant o 

estenent-lo. 

FormCollection és el més complex de tots els ajudants de vista de la llibreria Form i la seva tasca és bolcar a la 

plantilla l’estructura HTML de conjunts d’elements els quals poden contenir altres conjunts d’elements niats.  

En el String retornat per FormCollection també hi ha elements HTML Span que contenen les plantilles de cada 

definició de conjunt d’elements perquè un llenguatge interpretat de costat client (Jquery) les utilitzi per generar 

nous conjunts d’elements idèntics i puguin ser afegits o eliminats dinàmicament per l’usuari (usant per exemple, 

controls HTML). 

En la següent imatge hi ha el codi HTML del qüestionari mostrat per visor de Google Chrome on senyalo un 

conjunt d’elements de pàgina de qüestionari (Fieldset) i a sota la plantilla per generar-ne més (span). 
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El problema que té la classe original FormCollection és que aquest ajudant sempre manté la mateixa estructura 

HTML, basada amb elements HTML Fieldset i Legend que contenen els conjunts. Mostrant un aspecte senzill i poc 

elegant. 

Tot seguit mostro com es veuria el nostre qüestionari amb aquest ajudant dins de l’element HTML Div usant el 

següent codi: 

<div id='questionnairePages'> 

 <?php echo $this->formCollection($draw->get('questionnairePages')); ?> 

</div 

Imatge del qüestionari: 

 

Com podem veure, a la imatge hi ha dos pàgines de qüestionari. Gràcies a la plantilla (span), podem treure o 

afegir més pàgines dinàmicament amb el control superior i el mateix passa amb el nombre de preguntes i nombre 

d’opcions. 

FormCustomWrapperCollection permet passar paràmetres al ajudant per fer que el primer els primers X nivells 

tinguin un embolcall diferent, és a dir, substituir els Fieldset i Legend per altres elements HTML. 

Dit això, el que ens interessa a nosaltres es fer que el primer nivell tingui col a embolcall del la etiqueta de la 

pàgina un element H3 i pel conjunt d’elements un Div. El motiu és que per utilitzar el widget accordion de Jquery 

UI que hem comentat abans, necessitem utilitzar un constructor amb aquests elements. 
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Aquest és llavors el codi per inserir el qüestionari amb el meu ajudant: 

<div id='questionnairePages'> 

<?php 

  $wrap['labelPrefix'] = '<h3>'; 

  $wrap['labelPostfix'] = '</h3>'; 

  $wrap['collectionPrefix'] = '<div>'; 

  $wrap['collectionPostfix'] = '</div>'; 

  echo $this->formCustomWrapperCollection($draw->get('questionnairePages'), $wrap, 2); 

?> 

</div> 

I aquest és finalment el qüestionari utilitzant el witget que amaga les pàgines no actives amb efectes visuals: 
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Arbre de directoris usat. 

Aquest és l’arbre de directoris final del projecte ometent les imatges, les llibreries de ZF2 i Jquery usades i tot 

aquell codi que no hagi sigut programat per mi. 

Evidentment no exposaré tot aquest codi al document perquè que seria massa llarg per poder-lo llegir 

còmodament. 
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Implementació de internacionalització. 

Ara que ja sabem quines tecnologies usem, vaig a explicar com utilitzo gettext per a traduir els texts del costat 

servidor i el meu control propi sdTranslator per traduir els del costat client. Abans però, vull explicar perquè es 

necessari usar un sistema diferent per cada costat.  

Ja sabem que gettext funciona a través d’uns catàlegs de traducció que s’enregistren en el costat servidor i que 

mitjançant PHP s’obtenen els textos traduïts usant funcions que esperen com a paràmetre la localització per 

seleccionar l’idioma (paràmetre locale).  

Evidentment, tot això passa al costat servidor de manera que al costat client li arriba un únic text traduït, essent 

llavors impossible accedir als catàlegs per fer una altra traducció sense fer una petició HTTP addicional. Si 

volguéssim disposar de les traduccions al costat client (des de Javascript per exemple) hauríem de descarregar 

com a recurs el catàleg gettext sencer, cosa que seria una solució d’allò més ineficient, per tant, s’ha de separar el 

tractament usant tecnologies diferents. 

Costat servidor: 

Com ja hem comentat anteriorment, nosaltres usem les funcions de la llibreria I18N de ZF2. Aquesta llibreria 

abstrau el tenir que usar les funcions de traducció natives de PHP i ens proporciona la funció translate() que ja 

utilitza internament el paràmetre locale definit en el procés de càrrega del mòdul, per tant, per traduir un text 

hem de cridar aquesta funció de la següent manera: 

$translator->translate('text a traduir'); 

La metodologia estàndard de gettext consisteix en cridar la funció translate() cada vegada que volem traduir un 

text, encara que això impliqui repetir les crides per traduir el mateix.  

Recordem que el procés de traducció consisteix en cercar als catàlegs el text original que coincideix amb el del 

paràmetre introduït, si els catàlegs contenen el text la funció retorna la traducció. Però que passa si cometem una 

equivocació a l’escriure el text d’alguna de les crides? Doncs que aquest text no es traduirà. 

Per solucionar aquest problema, m’he inventat un sistema de centralització que agrupa en l’idioma original tots 

els texts que faig servir al costat servidor en una classe estàtica (Strings). Aquesta classe codifica tots aquests 

texts com a paràmetres estàtics i proporciona el mètode getMessage() que en lloc d’esperar com a paràmetre el 

text a traduir, espera el codi del text i usa la funció translate() de ZF2 per retornar el text corresponent al codi.  

D’aquesta forma, és en aquest mètode l’únic lloc on s’executa la funció translate(), i si pel que sigui cometéssim 

una errada a l’escriure el codi del text, PHP donaria un error al executar-lo solucionant el problema anterior. 

Amb això tenim solucionat el 50% de la problemàtica de costat servidor. L’altre 50% la tenim en les traduccions 

que necessitem fer a les vistes, ja que aquestes per si soles no poden accedir a la lògica de negoci, i per tant, no 

poden usar la classe de centralització de texts que m’he inventat.  

Per fer aquesta tasca tenim que dissenyar un ajudant de vista, que com bé sabem és el que té la clau per accedir 

al model. ZF2 també proporcionava un ajudant per traduir dins de les vistes, però a mi no em serveix perquè 

aquest no usa el meu sistema de centralització i m’he vist obligat a dissenyar-ne un que bàsicament crida a una 

segona funció de la classe Strings dissenyada per ser cridada des d’ajudants de vista. 
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A continuació mostro el codi de la classe Strings per codificar els texts, ometent la majoria d’atributs.  

Els mètodes setTranslator(), getTranslator(), setTranslatorTextDomain() i getTranslatorTextDomain() s’utilitzen 

per inicialitzar el traductor de la classe en el procés de càrrega del mòdul (en el event onBootStrap). 

use Zend\I18n\Translator\Translator; 

 

class Strings { 

 //Llegendes 

 public static $LEGEND_PRODUCT = "Producto a sortear"; 

 public static $LEGEND_IMAGES = "Im&aacute;genes"; 

 public static $LEGEND_IMAGES2 = "Im&aacute;genes (Haz clic para ampliarlas)"; 

 public static $LEGEND_START = "Datos de inicio"; 

 public static $LEGEND_FINISH = "Datos de Finalizaci&oacute;n"; 

 public static $LEGEND_START_AND_FINISH = "Datos de Inicio y finalizaci&oacute;n"; 

 public static $LEGEND_WINNERS = "Selecci&oacute;n de ganadores"; 

 public static $LEGEND_CONDITIONS = "Condiciones para participar"; 

 public static $LEGEND_QUESTIONNAIRE = "Cuestionario"; 

 public static $LEGEND_STATES = "Estados"; 

 

 //Altres Strings 

 public static $PLACEHOLDER_MANDATORY_DATA = "Dato Obligatorio"; 

 public static $PLACEHOLDER_RECAPTCHA = "Escribe la soluci&oacute;n del reCaptcha"; 

 public static $ALL_FIELDS_MANDATORY = "Todos los datos son obligatorios."; 

  

 private static $translator; 

 private static $translatorTextDomain = 'default'; 

 

 public static function setTranslator(Translator $translator) { 

  self::$translator = $translator; 

 } 

 

 public static function getTranslator() { 

  return self::$translator; 

 } 

  

 public static function setTranslatorTextDomain($textDomain = 'default') { 

  self::$translatorTextDomain = $textDomain; 

 } 

  

 public static function getTranslatorTextDomain() { 

  return self::$translatorTextDomain; 

 }  

 

 public static function getMessage($textCode) {   

  $translator = self::getTranslator(); 

  if (!$translator) return call_user_func_array('sprintf', func_get_args()); 

 

  $translatedArray = func_get_args(); 

  $translatedArray[0] = $translator->translate($textCode, self::$translatorTextDomain); 

  return call_user_func_array('sprintf', $translatedArray); 

 } 

 

 public static function getViewMessage($textCode) { 

  $message = self::${$textCode}; 

  $params = func_get_args(); 

  $params[0] = $message; 

  return call_user_func_array('self::getMessage', $params);  

 }  

} 
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Les crides per traduir texts usant la meva classe es fan de la següent manera: 

//Crida des de controlador o model 

$Translatedtext = Strings::getMessage(Strings::$PLACEHOLDER_RECAPTCHA); 

//Crida des de la vista 

<?php echo $this->getMessage('VIEW_TITLE_CREATE_DRAW'); ?> 

 

Aquest és el codi de l’ajudant de vista per traduir: 

class GetMessage extends AbstractHelper { 

 public function __invoke(){ 

  return call_user_func_array('SecureDraw\Strings::getViewMessage', func_get_args()); 

  

 } 

} 

 

 

Costat client: 

En el costat client parteixo de la mateixa base que la del costat servidor amb la diferència que aquí la classe 

també farà de catàleg, ja que no utilitzo ninguna tecnologia en particular per traduir els texts. 

En aquest costat el nombre de traduccions és molt inferior, ja que només s’han de traduir aquells texts que usa 

Jquery per fer canvis al document HTML mitjançant el DOM de Javascript. 

La classe que he implementat es la sdTranslator, tot seguit mostro el codi d’aquesta amb un exemple de crida: 

function sdTranslator(defaultLocale) { 

 var thisElement = this; 

 var defaultLocale = defaultLocale; 

 thisElement.DRAW_FIELD_NUMPARTICIPANTS = { 

   es_ES : "Num Part.", 

   ca_ES : "Num Part.", 

 }  

 thisElement.DRAW_FIELD_MAXPARTICIPANTS = { 

   es_ES : "Max Part.", 

   ca_ES : "Max Part.", 

 }   

 thisElement.DRAW_FIELD_ISSTARTED = { 

   es_ES : "Iniciado", 

   ca_ES : "Iniciat", 

 }   

  

  

 thisElement.getMessage = function(code, specificLocale) { 

  var translationLocale; 

  if (specificLocale != null) translationLocale = specificLocale; 

  else translationLocale = defaultLocale; 

  eval('var translatedMessage = code.' + translationLocale + ';'); 

  return translatedMessage; 

 };  

} 

Exemple de crida: 

var translatedText = translator.getMessage(translator.CANCEL_BUTTON_VALUE); 
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Implementació dels controladors. 

La implementació de les accions dels controladors ha variat una mica del que es va preveure a la fase de disseny 

degut a la tecnologia i tècniques de programació utilitzades (explotació de la tècnica AJAX , ús de sessions per 

temes de seguretat, varietat d’origens diderents per anar a parar a la mateixa pantalla, etc.). Aquestes diferències 

s’aniràn comentant a mida que expliqui els controladors. 

El cas d’ús canvi d’idioma al final no s’ha materialitzat en cap acció perquè el procés consisteix simplement en 

recarregar la pantalla actual usant un paràmetre pel locale. 

 AccessController. 

Controla totes les accions relacionades amb el registre d’usuari i accés a l’aplicació. 

 IndexAction():  

Està dissenyada per fer de selector de l’entorn a carregar en funció de la sessió, quan fem 

implementació ja comentaré que és una sessió d’usuari. 

Acció que carrega únicament l’entorn sense cap pantalla, si la sessió té un usuari loguejat carrega un 

entorn, sinó l’altre.  

Una vegada carregat l’entorn s’haurà de fer una petició addicional per carregar la pantalla. 

 LoginAction():   

Inicia una sessió d’usuari i retorna l’entorn del usuari connectat, però si es produeix l’escenari alternatiu 

retorna un error indicant que l’usuari o contrasenya són incorrectes o que el compte no està confirmat. 

Posteriorment s’haurà de cridar indexAction() perquè torni a carregar l’entorn. 

 LogoutAction():  

Tanca una sessió d’usuari. 

Posteriorment s’haurà de cridar indexAction() perquè torni a carregar l’entorn. 

 registerAction():  

La primera vegada que la cridem, retorna el formulari per registrar-se buit. 

La segona vegada enregistra un nou usuari, però si es produeix l’escenari alternatiu retorna de nou el 

formulari per registrar-se amb errors de validació de dades. 

 confirmRegistryAction():  

Confirma un compte d’usuari, aquesta és la acció que es porta a terme clicant l’enllaç per confirmar del 

mail de confirmació. 

 Common Controller. 

Controla les accions compartides del sortejador, el participant i l’usuari no connectat. 

 getUserProfilePageAction():  

Retorna la pantalla de modificació de perfil sencera que conté el formulari del perfil d’usuari buit. 

Aquesta funció és cridada quan volem carregar la pantalla sencera per iniciar qualsevol dels casos d’ús 

de modificació de perfil. 

 editUserProfileAction():  

Modifica les dades de perfil d’usuari, però si es produeix l’escenari alternatiu retorna únicament el 

formulari per canviar les dades amb els errors de validació de dades. 

 changePasswordAction(): 

Modifica la contrasenya, però si es produeix l’escenari alternatiu retorna únicament el formulari per 

canviar de contrasenya amb els errors de validació de dades. 
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 Drawer Controller. 

Controla la les accions propies del sortejador. 

 getPageAction():  

En funció d’un paràmetre, retorna les pantalles del sortejador en el seu estat inicial. 

Aquesta acció serveix per a tots els casos on el sortejador clica una pestanya, essent el primer 

esdeveniment de cada un d’ells. 

 createDrawAction(): 

Crea o modifica un sorteig en funció de la pàgina que tenim en pantalla. 

Segons el botó clicat, finalitza el procés de creació o passa a la següent pàgina si n’hi ha, però si es 

produeix l’escenari alternatiu retorna de nou el formulari de creació de sorteig amb els errors de 

validació. 

 deleteDrawAction(): 

Elimina un sorteig. 

 passDrawInfoToSessionAction():  

S’utilitza previament als casos d’ús que tracten amb un sorteig concret des de la llista de sortejos creats 

(modificar sorteig, eliminar sorteig i enviar mail). 

Aquesta acció serveix per aquests tres casos d’ús, però en l’especificació no equival a cap esdeveniment 

perquè ha sigut implementat per motius tecnologics. 

Enregistra el Id se sorteig a la sessió perquè els casos d’ús posteriors puguin operar amb el sorteig 

seleccionat. 

 Participant Controller. 

Controla la les accions propies del participant. 

 getPageAction():  

En funció d’un paràmetre, retorna les pantalles del participant en el seu estat inicial. 

Aquesta acció serveix per a tots els casos on el participant clica una pestanya, essent el primer 

esdeveniment de cada un d’ells. 

 fillQuestionnaireAction(): 

La primera vegada que la cridem, retorna la primera pàgina del questionati amb el formulari buit. 

Les darreres vegades retornen les següents pàgines amb el formulari buit, però si es produeix l’escenari 

alternatiu retorna de nou el formulari de la pàgina actual amb errors de validació de dades. 

 provideInformationAction(): 

La primera vegada que la cridem, retorna el formulari per proporcionar les dades personals biut. 

La segona vegada enregistra les dades personals, però si es produeix l’escenari alternatiu retorna de nou 

el formulari per proporcionar la informació amb errors de validació de dades. 

 inscribeAction(): 

Inscriu el participant al sorteig, però si es produeix l’escenari alternatiu retorna un error indicant la 

condició per inscrures no superada. 

 receptionEvaluationAction(): 

La primera vegada que la cridem, retorna el formulari per avaluar la recepcio biut. 

La segona vegada enregistra les dades de la avaluació, però si es produeix l’escenari alternatiu retorna 

de nou el formulari avaluar la recepció amb errors de validació de dades. 

 passDrawInfoToSessionAction():  

S’utilitza previament al cas d’ús operar amb sorteig, que mostra les caracteristiques del sorteig de forma 

detallada. 
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Aquesta acció serveix per a tots els casos d’ús que inclou operar sorteig iniciats des de l’eina de cerca, la 

llista de sortejos inscrits o un resum de sorteig, però en l’especificació no equival a cap esdeveniment 

perquè ha sigut implementat per motius tecnologics. 

Enregistra el Id se sorteig a la sessió perquè mostrar sorteig puguin operar amb el sorteig seleccionat. 

 Unlogged Controller. 

Controla les accions de l’usuari no connectat. 

 getPageAction():  

En funció d’un paràmetre, retorna les pantalles de l’usuari no connectat. 

Aquesta acció serveix per a tots els casos on l’usuari no conectat clica una pestanya, essent el primer 

esdeveniment de cada un d’ells. 

 drawSumaryAction(): 

Retorna la pantalla de resum de sorteig, però si es produeix l’escenari alternatiu retorna la pantalla amb 

la notificació pertinent (soretig no presentat o finalitzat). 

 selectWinnersAction(): 

Aquesta funció es la que es crida des de consola o mitjançant una tasca programada per detectar els 

sortejos finalitzats, iniciar el procés de selecció de guanyadors per aquests sortejos i enviar els mails 

pertinents. 

 Image Controller. 

Controla les accions de tractament d’imatges siguin de l’usuari que siguin. 

 uploadUserLogoAction(): 

Actualitza el logotip del sortejador. 

 uploadDrawImageAction(): 

Actualitza una de les imatges d’un sorteig. 

 getUserLogoAction(): 

Retorna el mapa de bits corresponent al logotip del sortejador. 

 getDrawImageAction(): 

Retorna el mapa de bits corresponent a una de les imatges d’un sorteig. 

 deleteDrawImageAction(): 

Elimina una de les imatges d’un sorteig. 

 Mail Controller. 

Controla les accions d’enviament de correus electrònics siguin de l’usuari que siguin. 

 accountMailAction(): 

Envia el correu amb les dades d’un compre d’usuari i l’enllaç de confirmació, però si es produeix 

l’escenari alternatiu retorna un error indicant que l’usuari no existeix com al perfil sol·licitat. 

 drawMailAction(): 

Envia un correu amb les dades del sorteig al sortejador que l’ha creat amb el botó HTML i adjunta si 

s’escau fitxers TXT amb la informació obtinguda de les condicions per inscriure-s‘hi. 

 Grid Controller. 

Controla les accions de les eines de cerca esperant com a paràmetres de les peticions els filtres, ordenacions i 

paginacions. 

 unloggedDrawSearchAction(): 

Retorna un objecte encapsulat amb l’estàndard JSON amb els sortejos consultats per l’eina. 

 participantDrawSearchAction(): 

Retorna un objecte encapsulat amb l’estàndard JSON amb els sortejos consultats per l’eina, diferenciant 

a quins està inscrit l’usuari i quins no. 
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A continuació mostraré algunes funcions del codi d’un dels controladors (mostrar pantalla de perfil i editar perfil). 

class CommonController extends AbstractActionController { 

 public function getUserProfilePageAction() { 

  $response = $this->getResponse(); 

  $userSession = new SessionContainer('user'); 

   

  //Comprueba que el usuario esté logueado. 

  if (!$userSession->offsetExists('userId')) { 

   return $response-

>setContent(Utils::errorResponse(Strings::getMessage(Strings::$USER_NO_LOGGED))); 

  } 

  $userType = $userSession->offsetGet('userType'); 

     

  $formManager = $this->serviceLocator->get('FormElementManager'); 

  $form = $formManager->get('SecureDraw\Form\UserForm'); 

     

  try { 

   $fields = $this->getProfileFields($userType); 

   $user = $this->selectUserProfile($userSession->offsetGet('userId'), $fields, 'users'); 

  } 

  catch(\Exception $ex){ 

   return $response-

>setContent(Utils::errorResponse(Strings::getMessage(Strings::$PROFILE_LOAD_ERROR))); 

  } 

    

  $form->bind($user);  

   

  if ($userType == 'drawer') { 

   $form->get('user')->get('companyName')->setAttribute('placeholder', 

Strings::getMessage(Strings::$PLACEHOLDER_MANDATORY_DATA)); 

   $form->get('user')->get('phone')->setAttribute('placeholder', 

Strings::getMessage(Strings::$PLACEHOLDER_MANDATORY_DATA)); 

   $form->get('user')->get('contact')->setAttribute('placeholder', 

Strings::getMessage(Strings::$PLACEHOLDER_MANDATORY_DATA)); 

  } 

  else if ($userType == 'participant') { 

   $form->get('user')->get('name')->setAttribute('placeholder', 

Strings::getMessage(Strings::$PLACEHOLDER_MANDATORY_DATA)); 

   $form->get('user')->get('surnames')->setAttribute('placeholder', 

Strings::getMessage(Strings::$PLACEHOLDER_MANDATORY_DATA)); 

  }  

    

  $form->get('acceptButton')->setAttribute('id', 'edit-profile-action'); 

  $form->get('acceptButton')->setValue('Guardar'); 

   

  $responseView = new ViewModel(); 

  $responseView->setVariables(array( 

    'form' => $form, 

    'fields' => $fields, 

    'userType' => $userType,     

  )); 

  $responseView->setTemplate('templates/logged_user_profile'); 

  $responseView->setTerminal(true); 

   

  $userProfileInformationView = new ViewModel(); 

  $userProfileInformationView->setTemplate('templates/logged_user_profile_information'); 

  $userProfileInformationView->setVariables(array( 

   'form' => $form, 

   'fields' => $fields, 

  )); 

  $responseView->addChild($userProfileInformationView, 'userProfileInformation');   

  return $responseView; 

 } 
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public function editUserProfileAction() { 

  $response = $this->getResponse(); 

  $userSession = new SessionContainer('user'); 

  

  //Comprueba que el usuario esté logueado. 

  if (!$userSession->offsetExists('userId')) { 

   return $response-

>setContent(Utils::errorResponse(Strings::getMessage(Strings::$USER_NO_LOGGED))); 

  } 

  $userType = $userSession->offsetGet('userType'); 

  

  $formManager = $this->serviceLocator->get('FormElementManager'); 

  $form = $formManager->get('SecureDraw\Form\UserForm'); 

     

  $fields = $this->getProfileFields($userType);   

   

  if ($this->getRequest()->isPost()) { 

   $user = new UserEntity(); 

   $user->setUserId($userSession->offsetGet('userId')); 

   $user->setAllFileldsMandatory(false); 

   $form->setValidationGroup(array('user' => $fields));   

 

   $form->bind($user); 

   $form->setData($_POST); 

 

   if($form->isValid()) { 

    try { 

     $this->updateUserProfile($user, $fields); 

     return $response->setContent(1); 

    } 

    catch(\Exception $ex){ 

     return $response-

>setContent(Utils::errorResponse(Strings::getMessage(Strings::$INTERNAL_ERROR))); 

    }      

   } 

  } 

   

  if ($userType == 'drawer') { 

   $form->get('user')->get('companyName')->setAttribute('placeholder', 

Strings::getMessage(Strings::$PLACEHOLDER_MANDATORY_DATA)); 

   $form->get('user')->get('phone')->setAttribute('placeholder', 

Strings::getMessage(Strings::$PLACEHOLDER_MANDATORY_DATA)); 

   $form->get('user')->get('contact')->setAttribute('placeholder', 

Strings::getMessage(Strings::$PLACEHOLDER_MANDATORY_DATA)); 

  } 

  else if ($userType == 'participant') { 

   $form->get('user')->get('name')->setAttribute('placeholder', 

Strings::getMessage(Strings::$PLACEHOLDER_MANDATORY_DATA)); 

   $form->get('user')->get('surnames')->setAttribute('placeholder', 

Strings::getMessage(Strings::$PLACEHOLDER_MANDATORY_DATA)); 

  }   

     

  $responseView = new ViewModel(); 

  $responseView->setTemplate('templates/logged_user_profile_information'); 

  $responseView->setTerminal(true); 

  $responseView->setVariables(array( 

    'form' => $form, 

    'fields' => $fields, 

  )); 

  return $responseView; 

 }  
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protected function selectUserProfile($userId, $fields){ 

  $sql =  "SELECT " . implode(", ", $fields) . " " . 

    "FROM users " . 

    "WHERE userId = ?"; 

  $statement = $this->dbAdapter()->getAdapter()->query($sql); 

  $parameters = array($userId); 

  $sqlResult = $statement->execute($parameters); 

  $row = $sqlResult->current(); 

 

  $user = new UserEntity(); 

  $user->setUserId($userId); 

  foreach($fields as $field) { 

   $setField = 'set' . ucwords($field); 

   $user->$setField($row[$field]); 

  } 

  return $user; 

 } 

 protected function updateUserProfile(UserEntity $user, $fields){ 

  foreach($fields as $field) { 

   $getField = 'get' . ucwords($field); 

   $setField = 'set' . ucwords($field); 

   if ($user->$getField() == '') $user->$setField(null); 

  }   

   

  $sql =  "UPDATE users " . 

    "SET " . implode(" = ?, ", $fields) . " = ? " . 

    "WHERE userId = ? "; 

  $statement = $this->dbAdapter()->getAdapter()->query($sql); 

   

  $parameters = array(); 

  foreach($fields as $field) { 

   $getField = 'get' . ucwords($field); 

   $parameters[] = $user->$getField(); 

  } 

  $parameters[] = $user->getUserId(); 

  $statement->execute($parameters); 

 } 

  

 protected function getProfileFields($userType){ 

  $fields = array('address', 'city', 'zipCode', 'province', 'country'); 

  if ($userType == 'participant') array_unshift($fields, 'name', 'surnames', 

'birthDate'); 

  else if ($userType == 'drawer') array_unshift($fields, 'companyName', 'phone', 'contact', 

'companyWeb', 'cif'); 

  

  return $fields; 

 }  

 

}  
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Implementació del model. 

En aquest cas directament exposaré el codi del formulari de l’usuari que conté un conjunt d’elements al final, 
aquest però no l’exposo al ser molt llarg. 

class UserForm extends Form {  

  

 public function init(){ 

  $this->add(array( 

    'name' => 'user', 

    'type' => 'UserFieldset', 

    'options' => array( 

      'use_as_base_fieldset' => true 

    ) 

  )); 

 } 

 public function __construct() { 

  parent::__construct(); 

  $this->setHydrator(new ClassMethodsHydrator(false)); 

  $this->setAttribute('id', 'user-form'); 

   

  //Captcha Control 

  $privateKey = '6LfwJNkSAAAAAOJPYN-kfDPRG4xrjaf9xFgkvK4U'; 

  //$publicKey = '6LfwJNkSAAAAAFj8Ozd7ZnF38T9t0py-cUzKSl8j'; 

  $recaptcha = new ReCaptcha(); 

  $recaptcha->setPrivkey($privateKey); 

  $recaptcha->setMessages(array( 

    ReCaptcha::MISSING_VALUE => 

Strings::getMessage(Strings::$VALIDATOR_NOTEMPTY_MESSAGE), 

    ReCaptcha::ERR_CAPTCHA   => 

Strings::getMessage(Strings::$VALIDATOR_RECAPTCHA_MESSAGE1), 

    ReCaptcha::BAD_CAPTCHA   => 

Strings::getMessage(Strings::$VALIDATOR_RECAPTCHA_MESSAGE2), 

  )); 

   

  $captcha = new CaptchaFormElement('captcha'); 

  $captcha->setCaptcha($recaptcha); 

  $this->add($captcha);   

       

  $this->add(array( 

    'name' => 'acceptButton', 

    'attributes' => array( 

     'type'  => 'button', 

     'class' => 'accept-dialog-action', 

     'value' => Strings::getMessage(Strings::$ELEMENT_ACCEPT_BUTTON_VALUE), 

    ), 

  ));   

  $this->add(array( 

    'name' => 'cancelButton', 

    'attributes' => array( 

     'type'  => 'button', 

     'class' => 'cancel-dialog-action', 

     'value' => Strings::getMessage(Strings::$ELEMENT_CANCEL_BUTTON_VALUE), 

    ), 

  )); 

  $this->add(array( 

    'name' => 'changePasswordButton', 

    'attributes' => array( 

     'type'  => 'button', 

     'id' => 'change-password', 

     'value' => Strings::getMessage(Strings::$ELEMENT_CHANGE_BUTTON_VALUE), 

    ), 

    'options' => array( 

      'label' => Strings::getMessage(Strings::$ELEMENT_PASSWORD_LABEL), 

    ),     

  ));     

 } 

} 
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Implementació de les vistes. 

Aquest és el codi d’una vista: 

<div class="container-page-content"> 

<div class='content-title'> 

 <?php echo $this->getMessage('VIEW_TITLE_CREATED_DRAW_LIST'); ?> 

</div> 

<div> 

 <table id="draw-list-table"> 

  <tr> 

   <th style="width:5%;"><?php echo $this->getMessage('LIST_HEADER_ID'); ?></th> 

   <th style="width:auto;"><?php echo $this->getMessage('LIST_HEADER_PRODUE'); ?></th> 

   <th style="width:7%;"><?php echo $this->getMessage('LIST_HEADER_NUMPARANTS'); ?></th> 

   <th style="width:12%;"><?php echo $this->getMessage('LIST_HEADER_PRONDATE'); ?></th> 

   <th style="width:12%;"><?php echo $this->getMessage('LIST_HEADER_SRTDATE'); ?></th> 

   <th style="width:12%;"><?php echo $this->getMessage('LIST_HEADER_FINISHDATE'); ?></th> 

   <th style="width:12%;"><?php echo $this->getMessage('LIST_HEADER_STATUS'); ?></th> 

   <th colspan="3" style="width:1%;"><?php echo $this->getMessage('LIST _IONS'); ?></th> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td colspan="10" style="width:1%;"> 

    <img class="button" src="/nem.png" onclick="create();"> 

    <span php echo $this->getMessage('LIST_NEW_ _TEXT'); ?></span> 

   </td> 

  </tr>   

  <?php foreach ($draws as $draw) : ?> 

  <tr id="row-drawId-<?php echo $draw['drawId'];?>"> 

   <td style="text-align:right;"><?php echo $draw['drawId']; ?></td> 

   <td style="text-align:left;"><?php echo $draw['productName']; ?></td> 

   <td style="text-align:right;"><?php echo $draw['numParticipants']; ?></td> 

   <td style="text-align:center;"><?php echo $draw['presentationDate']; ?></td> 

   <td style="text-align:center;"><?php echo $draw['startDate']; ?></td> 

   <td style="text-align:center;"><?php echo $draw['finishDate']; ?></td> 

   <?php  

    if ($draw['isFinished']) $status = $this->getMessage('LIST_VALUE_ISFINISHED'); 

    else if ($draw['isStarted']) $status = $this->getMessage('LIST_VALUE_ISSTARTED'); 

else if ($draw['isPresentated']) $status = $this->getMessage('LIST_VALUE_ISPRESENTATED'); 

    else if ($draw['isCreated']) $status = $this->getMessage('LIST_VALUE_ISCREATED'); 

    else $status = $this->getMessage('LIST_VALUE_ISINCOMPLETED'); 

   ?> 

   <td style="text-align:center;"><?php echo $status ?></td> 

   <td style="text-align:center;"> 

    <?php if (!$draw['isPresentated']) { ?>  

    <img src="/images/eye.png" class="button-image" 

     onclick="editDraw(<?php echo $draw['drawId'] ?>);"> 

    <?php } ?>  

   </td> 

   <td style="text-align:center;"> 

    <?php if (!$draw['isPresentated']) { ?> 

    <img src="/images/trash.png" class="button-image" 

     onclick="deleteDraw(<?php echo $draw['drawId'] ?>);"> 

    <?php } ?> 

   </td> 

   <td style="text-align:center;"> 

    <?php if ($draw['isCreated']) { ?> 

     <img src="/images/envelope.png" class="button-image" 

      onclick="pr(<?php echo $draw['drawId'] ?>, <?php echo "'" . $mail . "'" ?>);"> 

    <?php } ?> 

   </td>   

  </tr>   

  <?php endforeach; ?>  

 </table> 

</div> 

</div> 
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Implementació de costat client. 

Mostraré un exemple de configuració del meu control sdTabs. 

$(document).ready(function() { 

 //init tabs 

 profileInputsModified = false; 

 var pageTemplate; 

 var sdTabsOptions = { 

  animate : true, 

  animateOnReadyDocument : false, 

  effect : 'fade', 

  initialTab : initialTab, 

  clickTapChangeCondition: function(oldTab, newTab) { 

   if (oldTab == 2 && createDrawIsCreated != -1) { 

    cancelCreateDrawChangeTab(newTab);     

    return false;  

   } 

   if (oldTab == 1 && profileInputsModified){ 

    cancelEditProfileChangeTab(newTab); 

    return false; 

   } 

   return true; 

  },   

  onTabChange : function(event, numActiveTab) { 

   if (numActiveTab == 3) layoutPage = 'created_draw_list'; 

   if (numActiveTab == 2) layoutPage = 'create_draw'; 

   if (numActiveTab == 1) layoutPage = 'user_profile'; 

   $.post('/drawer/getPage', {layoutPage: layoutPage}, function(data) { 

    //$('#container-page > div').fadeOut(200, function(){ 

     if (isSuccessResponse(data)) { 

      $('#container-page > div').html(data); 

      if (layoutPage == 'create_draw') { 

       $('#container-page').tooltip({ 

        items: 'label[title]', 

        position: { 

         my: "center bottom-20", 

         at: "center top", 

         using: function( position, feedback ) { 

          $( this ).css(position); 

          $( "<div>" ) 

           .addClass( "tooltip-arrow" ) 

           .addClass( feedback.vertical ) 

           .addClass( feedback.horizontal ) 

           .appendTo( this ); 

         } 

        } 

       }); 

         

       $('#container-page').tooltip({disabled: true}); 

       SI.Files.stylizeAll(); 

      } 

      if (layoutPage == 'user_profile') { 

       profileInputsModified = false; 

       SI.Files.stylizeAll(); 

      } 

     } 

     //$('#container-page > div').fadeIn(200); 

    //});      

   });  

  }, 

 };  

 tabs = new sdTabs('ul.tabs', sdTabsOptions);  
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Implementació de la base de dades. 

Tot seguit exposaré el codi SQL necessari per crear la base de dades del projecte.  

Ho divideixo en tres parts perquè MySql usa la tècnica de crear primer totes les taules de cop sense preocupar-se 

de l’ordre, ja que és més endavant on afegeixen les restriccions de claus foranes i els filtres pertinents. Això va 

molt bé perquè evita el fenomen d’abraçada mortal (situació en que dos objectes no es deixen crear o modificar 

mútuament per bloquejos o restriccions d’integritat, molt típic en les bases de dades). 

L’última part es la creació de l’event, utilitzat per canviar d’estat automàticament l’estat dels sortejos pel que fa el 

temps actual. 

Creació de taules:  

CREATE TABLE IF NOT EXISTS draws ( 

  drawId int(11) NOT NULL, 

  drawerId int(11) NOT NULL, 

  isCreated tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  isPresentated tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  isStarted tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  isFinished tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  isWinnersSelected tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  productName varchar(40) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  productUnits int(11) NOT NULL, 

  productDescription varchar(1000) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  productWeb varchar(50) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  endingMode varchar(20) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  createDateTime datetime DEFAULT NULL, 

  presentationDateTime datetime DEFAULT NULL, 

  startDateTime datetime DEFAULT NULL, 

  finishDateTime datetime DEFAULT NULL, 

  minParticipants int(11) DEFAULT NULL, 

  maxParticipants int(11) DEFAULT NULL, 

  numParticipants int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 

  winnersMode varchar(30) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  numWinnersByDraw int(11) DEFAULT NULL, 

  numParticipantsByWinner int(11) DEFAULT NULL, 

  maxWinners int(11) DEFAULT NULL, 

  firstParticipants int(11) DEFAULT NULL, 

  inscriptionConditionQuestionnaire tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  inscriptionConditionInformation tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  inscriptionConditionPayment tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  numQuestionnairePages tinyint(4) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (drawId), 

  KEY drawerId (drawerId) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS images ( 

  imageId int(11) NOT NULL, 

  drawId int(11) NOT NULL, 

  `name` varchar(20) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `type` varchar(10) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  smallData mediumblob NOT NULL, 

  middleData mediumblob NOT NULL, 

  bigData mediumblob NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (imageId,drawId), 

  KEY drawId (drawId) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci; 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS pages ( 

  drawId int(11) NOT NULL, 

  pageNumber tinyint(4) NOT NULL, 

  pageText varchar(30) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  numQuestions tinyint(4) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (drawId,pageNumber) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS questions ( 

  drawId int(11) NOT NULL, 

  pageNumber tinyint(4) NOT NULL, 

  questionNumber tinyint(4) NOT NULL, 

  questionType tinyint(4) NOT NULL, 

  questionText varchar(40) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (drawId,pageNumber,questionNumber), 

  KEY pageNumber (pageNumber), 

  KEY questionNumber (questionNumber) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `options` ( 

  drawId int(11) NOT NULL, 

  pageNumber tinyint(4) NOT NULL, 

  questionNumber tinyint(4) NOT NULL, 

  optionNumber tinyint(4) NOT NULL, 

  optionText varchar(200) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (drawId,pageNumber,questionNumber,optionNumber), 

  KEY pageNumber (pageNumber), 

  KEY questionNumber (questionNumber) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS users ( 

  userId int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  mail varchar(40) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `password` varchar(60) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  `status` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0', 

  isDrawer tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0', 

  isParticipant tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `name` varchar(20) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  surnames varchar(40) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  birthDate date DEFAULT NULL, 

  companyName varchar(40) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  companyWeb varchar(50) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  companyLogoData mediumblob, 

  companyLogoType varchar(10) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  companyReputation tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '50', 

  companyReputationVotes int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 

  cif varchar(10) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  phone int(15) DEFAULT NULL, 

  contact int(30) DEFAULT NULL, 

  address varchar(40) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  city varchar(20) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  zipCode varchar(5) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  province varchar(20) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  country varchar(20) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (userId), 

  UNIQUE KEY mail (mail) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci AUTO_INCREMENT=61 ; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS informations ( 

  participantId int(11) NOT NULL, 

  drawId int(11) NOT NULL, 

  `name` varchar(15) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  surnames varchar(30) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  birthDate date NOT NULL, 

  city varchar(20) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  zipCode varchar(5) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  province varchar(15) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  country varchar(20) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  address varchar(40) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (participantId,drawId), 

  KEY informations_draws_fk (drawId) 
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci; 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS inscribeds ( 

  participantId int(11) NOT NULL, 

  drawId int(11) NOT NULL, 

  inscriptionDateTime datetime NOT NULL, 

  inscriptionNumber int(11) NOT NULL, 

  winnerStatus tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0', 

  shippingExperience tinyint(4) DEFAULT NULL, 

  satisfactionGrade tinyint(4) DEFAULT NULL, 

  isEvaluated tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0', 

  PRIMARY KEY (participantId,drawId), 

  KEY drawId (drawId) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS responses ( 

  participantId int(11) NOT NULL, 

  drawId int(11) NOT NULL, 

  pageNumber tinyint(4) NOT NULL, 

  responses varchar(30) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (participantId,drawId,pageNumber), 

  KEY responses_pages_fk (drawId,pageNumber) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci; 

 

Creació de filtres i restriccions d’integritat:  

ALTER TABLE `draws` ADD CONSTRAINT draws_ibfk_2 FOREIGN KEY (drawerId) REFERENCES `users` 

(userId) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE `images` ADD CONSTRAINT images_ibfk_1 FOREIGN KEY (drawId) REFERENCES draws 

(drawId) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE `informations` 

  ADD CONSTRAINT informations_draws_fk FOREIGN KEY (drawId) REFERENCES draws (drawId), 

  ADD CONSTRAINT informations_ibfk_3 FOREIGN KEY (participantId) REFERENCES `users` (userId); 

 

ALTER TABLE `inscribeds` 

  ADD CONSTRAINT inscribeds_ibfk_3 FOREIGN KEY (drawId) REFERENCES draws (drawId), 

  ADD CONSTRAINT inscribeds_ibfk_6 FOREIGN KEY (participantId) REFERENCES `users` (userId); 

 

ALTER TABLE `options` ADD CONSTRAINT question_fk FOREIGN KEY (drawId, pageNumber, 

questionNumber) REFERENCES questions (drawId, pageNumber, questionNumber) ON DELETE CASCADE ON 

UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE `pages` ADD CONSTRAINT draw_fk FOREIGN KEY (drawId) REFERENCES draws (drawId) ON 

DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE `questions` ADD CONSTRAINT page_fk FOREIGN KEY (drawId, pageNumber) REFERENCES 

`pages` (drawId, pageNumber) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

ALTER TABLE `responses` 

  ADD CONSTRAINT responses_ibfk_5 FOREIGN KEY (participantId) REFERENCES `users` (userId) ON 

DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

  ADD CONSTRAINT responses_pages_fk FOREIGN KEY (drawId, pageNumber) REFERENCES `pages` 

(drawId, pageNumber) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

Creació de l’event:  

CREATE DEFINER=root@localhost EVENT draw_status_updater ON SCHEDULE EVERY 5 SECOND STARTS 

'2013-04-08 13:30:02' ON COMPLETION PRESERVE ENABLE DO UPDATE draws 

SET isPresentated = CASE 

        WHEN isCreated IS TRUE AND NOW() > presentationDateTime THEN TRUE ELSE FALSE 

END, isStarted = CASE 

        WHEN isCreated IS TRUE AND NOW() > startDateTime THEN TRUE ELSE FALSE 

END, isFinished = CASE 

        WHEN isCreated IS TRUE AND endingMode = 'by-time' AND NOW() > finishDateTime AND 

numParticipants >= minParticipants THEN TRUE 

        WHEN isCreated IS TRUE AND endingMode = 'by-time' AND (NOW() <= finishDateTime OR 

numParticipants < minParticipants) THEN FALSE 

        ELSE isFinished 

END$$ 
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MANUAL D’USUARI 

En aquest apartat, il·lustraré les pantalles més importants que intervenen en els casos d’ús. Primer començaré per 

mostrar els diferents entorns de la web en la seva totalitat, i després explicaré cada cas d’ús enfocant solament la 

secció central que és on l’usuari manté la interacció. 

Podríem dir que és en aquest apartat on realment s’aprecia l’ús de la tècnica AJAX per a la majoria de peticions 

HTTP que es produeixen, ja que és aquesta secció central l’única que s’actualitza (a excepció de les peticions de 

canvi d’idioma i inici o tancament de sessió). 

Entorns de la web: 

 Entorn d’usuari no connectat:  

Pensat per incitar a l’usuari a registrar-se i inscriure’s en un sorteig, aquest entorn té tres pestanyes encara 

que per defecte entra en una pantalla de benvinguda que no pertany a cap pestanya i es mostren els panells 

d’accions de cada usuari per separat. Les pestanyes participants i sortejadors són les que entren en un 

entorn de benvinguda individualitzat que mostren els avantatges d’usar la nostra web. L’ultima pestanya 

(cercador) es la que mostra l’eina de cerca. 
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 Entorn d’usuari connectat:  

Amb una imatge de marca menys significativa, aquest entorn redistribueix les pestanyes i capçalera per 

l’enllaç de tancament de sessió i el correu de l’usuari, per la resta segueix tot igual. 
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 Entorn especial:  

Aquest és l’entorn sense pestanyes que s’usa únicament per mostrar els missatges de confirmació de 

comptes i el resum d’un sorteig el qual s’hi ha accedit a través d’una web externa. 
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Manual dels casos d’ús: 

En els manuals dels casos d’ús no il·lustrarem les accions de clicar les pestanyes dels entorns anteriors perquè 

considero que és una qüestió que ja està més que explicada. 

Els casos d’ús que són d’una sola acció i pantalla i que estan inclosos en altres casos d’ús els explicaré 

conjuntament amb aquests encara que això impliqui repetir algun pas del cas d’ús principal. 

 Iniciar sessió :  

Depenent del tipus d’usuari amb el que volem connectar, introduïm les credencials als panells dret o 

esquerra i cliquem el botó Iniciar sessió. A l’exemple es mostra la pantalla de benvinguda individualitzada del 

sortejador, però l’inici de sessió del participant és anàleg a aquest. 

 

Si tot va bé, el sistema canviarà a l’entorn d’usuari connectat. En el cas del sortejador es mostrarà la llista de 

sortejos creats i en el cas del participant per defecte es mostrarà l’eina de cerca a excepció de que l’inici de 

sessió es faci des d’una pantalla de resum. Aquestes pantalles però les veurem quan veiem els casos d’us 

d’entorn d’usuari connectat. 
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Escenari alternatiu:   

Si l’usuari o contrasenya no existeix, es mostrarà el següent missatge. 

 

Si el compte no està confirmat el sistema envia un correu per confirmar-lo mostrant la següent seqüencia de 

missatges perquè l’usuari vagi acceptant. 

 

 

 

  



 

110 
 

 Registrar-se i confirmar:  

Depenent del tipus d’usuari que volem registrar, cliquem el botó registrar del panell d’accions dret o 

esquerra. A l’exemple es mostra la pantalla de benvinguda individualitzada del participant, però el cas del 

registre del sortejador és anàleg a aquest. 

 

El sistema mostra el següent formulari de registre, pel cas del sortejador és el mateix formulari però amb les 

dades del sortejador. L’usuari introdueix les dades i les envia al sistema. 
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Si tot va bé, el sistema enviarà un correu per confirmar el compte mostrant la següent seqüencia de 

missatges: 

 

 

 

Escenari alternatiu:   

Si falla alguna de les validacions de les dades introduïdes, el sistema mostra els errors al formulari indicant el 

motiu de fallada. L’usuari ha de corregir els errors i tornar a enviar les dades al sistema. 
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 Recordar contrasenya:  

Depenent del tipus d’usuari amb el que volem recordar la contrasenya, cliquem el botó recordar del panell 

d’accions dret o esquerra. A l’exemple es mostra la pantalla de benvinguda individualitzada del participant, 

però el cas del registre del sortejador és anàleg a aquest. 

 

A continuació el sistema mostra el següent quadre de diàleg per introduir el compte a recordar. 

 

Si tot va bé, el sistema enviarà un correu amb una contrasenya renovada mostrant la següent seqüencia de 

missatges: 
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Escenari alternatiu:   

Si el compte introduït no existeix com a usuari registrat, el sistema mostra el següent missatge perquè sigui 

acceptat per l’usuari: 

 

 

 Veure resum passant per cercar sorteig:  

Mitjançant la pestanya cercador de l’entorn d’usuari no connectat, accedim a la següent pantalla on el 

sistema ens mostra l’eina de cerca de sortejos presentats i no finalitzats. Aquí podem aplicar els filtres, 

ordenacions i paginacions que necessitem fins a poder veure a l’eina el sorteig desitjat. 

Els filtres els emmarco en verd i n’hi ha de cinc tipus:  

 Cadenes de text: Simplement s’escriu el contingut a filtrar. 

 Numèrics: Amb un desplegable emergent seleccionem l’opció de filtratge desitjada. 

 Valors definits: Amb un desplegable emergent seleccionem quins tipus sortejos volem que apareguin i 

quins no. 

 Dates: Amb un calendari emergent podem seleccionar un rang de dates a filtrar. 

 Booleans: Simplement clicant la capçalera es mostraran tots els sortejos, els que compleixen la condició 

o els que no. 

Les ordenacions les marco amb taronja i s’efectuen clicant una o dos vegades la capçalera superior per 

ordenar de forma ascendent o descendent. 

Les paginacions les marco en blau i s’efectuen amb el panell inferior podent anar directament a una pàgina 

concreta, avançar o retrocedir de pàgina i mostrar 5, 10 o 20 registres. 
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Una vegada vist el sorteig desitjat dins de l’eina de cerca, podem clicar la icona de la primera columna per 

veure el resum. 

 

Finalment el sistema ens mostrarà la pantalla de resum en l’entorn d’usuari connectat. 
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Escenari alternatiu:   

No detallaré res de l’escenari alternatiu perquè simplement consisteix en veure l’eina de cerca sense cap 

sorteig abans de començar a filtrar. Per això aquest escenari de violació de precondició de cas d’ús no 

notifica cap missatge d’error. 
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 Veure resum sense passar per cercar sorteig:  

Navegant per una web externa ens podem trobar amb el botó proporcionat pel nostre sistema que ens 

redirigeix al nostre portal mostrant la pantalla de resum de sorteig anterior en l’entorn especial. 

 

Escenari alternatiu:   

A diferència de l’escenari anterior, veure el resum directament pot violar la precondició del cas d’ús (que el 

sorteig estigui presentat i no finalitzat), en aquest cas s’usarà la pantalla per mostrar els següents dos 

missatges en lloc del resum. 
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 Modificar perfil 

Definiré els casos d’ús de modificació de perfil només per l’usuari sortejador, degut a que el cas d’ús canviar 

logotip només el té aquest i la resta de casos d’ús son anàlegs als de l’usuari participant. 

Clicant la pestanya de perfil el sistema ens mostra la següent pantalla per realitzar les tres possibles 

modificacions (Modificar les dades del perfil, canviar la contrasenya i canviar el logotip). 

Tot seguit senyalo els tres possibles botons per activar els diferents casos d’ús inclosos: 

1- Modificar les dades del perfil. 

2- Canviar la contrasenya. 

3- Canviar el logotip. 

 

 

 Canviar dades del perfil: 

Modificarem les dades necessàries i clicarem el botó guardar per enregistrar les dades. Hi ha dades que són 

obligatòries, si no les emplenem el camp del formulari ens indica que falta introduir la dada. 

Si tot va bé, el sistema ens notificarà el procés amb el següent missatge que l’usuari té que acceptar. 
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Escenari alternatiu: 

Si falla alguna de les validacions de les dades introduïdes, el sistema mostra els errors al formulari 

emmarcant en vermell els camps afectats. L’usuari ha de corregir els errors i tornar a enviar les dades al 

sistema. 

 

 

 Canviar contrasenya: 

Clicant el botó canviar, el sistema ens mostra el següent formulari per canviar la contrasenya: 
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L’usuari ha d’introduir la contrasenya i repetir-la en el segon camp de text. ´ 

Si tot va bé, el sistema enviarà un correu amb la nova contrasenya mostrant la següent seqüencia de 

missatges: 

 

 

 

Escenari alternatiu:   

Si falla alguna de les validacions de les dades introduïdes, el sistema mostra els errors al formulari indicant el 

motiu de fallada. L’usuari ha de corregir els errors i tornar a enviar les dades al sistema. 
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 Canviar Logotip: 

Clicant el botó marcat de color verd, el sistema ens mostra un explorador de Windows per canviar la imatge: 

 

Si tot va bé la imatge es canviarà en temps real també sense recarregar la pàgina. 

 

Escenari alternatiu:   

Si la imatge introduïda no es vàlida ja sigui per format o per tamany, el sistema ho notificarà amb un dels 

següents missatges: 
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 Operar amb sortejos creats: 

Per defecte quan entrem al perfil del sortejador ens trobarem amb la llista de sortejos creats pel sortejador, 

la qual també disposa d’un botó per afegir-ne un de nou: 

Tot seguit senyalo els tres possibles botons per activar els diferents casos d’ús inclosos: 

1- Crear sorteig (per aquells sortejos que no han estat presentats encara). 

2- Modificar sorteig (per aquells sortejos que no han estat presentats encara). 

3- Enviar correu de sorteig (per aquells sortejos els quals s’ha finalitzat el procés de creació). 

 

Com podem veure, els sortejos de la llista que no compleixen les precondicions dels seus casos d’ús no tenen 

activats els botons per a fer les activacions pertinents impedint l’inici de l’acció. 

 Crear sorteig: 

Clicant el botó de la llista per crear un nou sorteig el sistema mostrarà el formulari per crear-lo mitjançant les 

quatre pantalles d’introducció de dades, les dades obligatòries són les marcades amb verd. 

 La primera per les dades del producte sortejat, essent la pàgina web del producte opcional. 
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 La segona per les imatges també opcionals. Aquí l’usuari por anar afegint imatges dinàmicament les 

quals s’enregistren automàticament clicant el botó senyalar amb verd

. 

 La tercera per a les opcions del sorteig ja explicades.  

Destaquem en vermell els passos per a l’alternativa d’emplenar el qüestionari, ja que per fer-ho tenim 

que activar aquesta condició en el sorteig i entrar a la quarta pantalla. 
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 A la quarta pantalla podem anar afegint pàgines al qüestionari amb augmentant el control “numero de 

pagines”, aquestes s’aniran col·locant de forma oculta al control acordion i podrem desplegar-les clicant 

amb el mouse. Dins de la secció per definir la pàgina, també podem afegir o treure dinàmicament 

número de preguntes les i opcions d’aquestes. 

Tots els camps d’introducció són obligatoris, encara que no els marcaré perquè son molts.  

Els camps senyalats en blau són els controls que afegeixen o treuen pàgines, preguntes i opcions. 

Com a màxim hi poden haver 20 pàgines que contenen de una a 4 preguntes i les preguntes poden 

contenir de 2 a 5 opcions excepte les de tipo numèric que no en tenen. 
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Finalment clicant el botó finalitzar de la tercera o quarta pantalla segons si tenim qüestionari o no, el sistema 

notificarà la finalització del procés de creació i ens pregunta si volem enviar-nos el correu del sorteig amb el 

botó HTML.  
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Si acceptem la notificació afirmativament el sistema mostra la següent seqüència de missatges: 

 

 

 

Escenari alternatiu:   

Si falla alguna de les validacions de les dades introduïdes en les pantalles, el sistema mostra els errors al 

formulari emmarcant en vermell els camps afectats. L’usuari ha de corregir els errors i tornar a enviar les 

dades al sistema. 
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 Modificar sorteig: 

Clicant el botó per modificar un sorteig de la llista, s’accedeix a la pantalla de creació del cas d’ús anterior 

amb les dades d’aquest sorteig.  El comportament per modificar-lo és exactament el mateix. 

Escenari alternatiu:   

Exactament el mateix que si el creem. 

 

 Eliminar sorteig: 

Clicant el botó per eliminar un sorteig de la llista, el sistema l’elimina i el fa desaparèixer d’aquesta. 

 

 Enviar correu de sorteig: 

Clicant el botó per enviar el correu de sorteig d’un dels sortejos de la llista, el sistema mostra els següents 

missatges que l’usuari ha d’acceptar. 
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 Cercar sorteig: 

Per defecte el sistema mostra la següent pantalla quan el participant inicia sessió, des d’aquí es poden cercar 

sortejos amb l’objectiu de veure’n les seves característiques de forma detallada i realitzar qualsevol operació 

relacionada amb el sorteig. 

La forma de realitzar els filtres, ordenacions i paginacions és exactament la mateixa que la de la pantalla de 

cerca de sortejos per veure’n el resum de l’entorn d’usuari no connectat. L’única diferència que aporta 

aquesta vista és que ens indica en quins sortejos l’usuari ja està inscrit diferenciant la icona del enllaç. 

Un cop clicat l’enllaç, el sistema mostra la pantalla del sorteig amb les seves característiques, però la 

il·lustració d’aquesta la exposaré en el cas d’ús operar amb sorteig. 

 
  

 Llistar sortejos inscrits: 

Clicant la pestanya de “els meus sortejos” el sistema mostra la llista de sortejos la qual el participant està 

inscrit. Des d’aquesta llista també es pot accedir a la pantalla dels sortejos per veure’n les característiques o 

fer qualsevol operació amb aquests. 

A la columna de l’esquerra i figuren els enllaços per accedir al detall de cada sorteig (columna senyalada amb 

verd). L’altre botó també senyalat és un simple enllaç a la pantalla de cerca, és a dir, fa la mateixa funció que 

clicar la pestanya inscriure’s. 
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Com podem veure aquesta pantalla mostra sortejos que ja estan finalitzats, ja que la penúltima columna 

indica si l’usuari ha sigut guanyador o no, això es perquè la pantalla detallada del sorteig també permet fer 

operacions amb sortejos finalitzats. 

 

 Operar amb sortejos: 

La següent és la pantalla principal d’operacions de l’usuari participant, la qual és accessible des de la pantalla 

de tres llocs possibles: Els dos casos d’ús anteriors (cercar sortejos i llistar sortejos inscrits) i iniciant sessió 

des d’una pantalla de resum de sorteig (fora de l’entorn d’usuari connectat). En aquest últim cas el sistema, 

en lloc de mostrar la pantalla per defecte, mostra la vista detallada del sorteig de la pantalla del resum. 
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Com podem veure aquesta pantalla mostra totes les dades sense excepció del sortejador i del sorteig, els 

modes de finalització i de selecció de guanyadors amb explicacions i fites establertes, les condicions 

necessàries per inscriure’s i els estats del sorteig i de la inscripció. 

A la part inferior podem veure els botons necessaris per iniciar tres dels casos d’ús relacionats amb el sorteig, 

en aquest cas necessitem realitzar les dos condicions per poder inscriure’ns. Aquests botons no estarien 
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activats si el sorteig no requerís d’aquestes condicions per inscriure’s n’hi tampoc les explicacions o 

indicadors de condició superada. 

 Emplenar qüestionari: 

Al clicar el botó emplenar el sistema mostrarà tantes pantalles com pàgines hagi elaborat el sortejador al 

crear el sorteig, a continuació il·lustraré com seria la seqüencia per l’exemple exposat en el cas d’us crear 

sorteig. 

 
 

Després de l’última pantalla el sistema ens notifica que el procés ha finalitzat correctament. 

 

 

 

Acceptada la notificació veiem com canvia l’indicador de condició superada i desapareix el botó emplenar 

(senyals marcades amb blau). 
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Escenari alternatiu:   

Si falla alguna de les validacions de les dades introduïdes, el sistema mostra els errors al formulari indicant el 

motiu de fallada. L’usuari ha de corregir els errors i tornar a enviar les dades al sistema. 
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 Proporcionar dades personals: 

Al clicar el botó introduir el sistema mostrarà una notificació de confidencialitat advertint que les dades 

proporcionades seran enviades al sortejador per a fins comercials. L’usuari l’ha d’acceptar per continuar amb 

la introducció. 

 

A continuació es mostra el següent formulari per proporcionar les dades personals, totes les dades són 

obligatòries, per tant no emmarcaré cap camp: 

 

Un cop enviades les dades el sistema notifica que s’han enregistrat correctament. 
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Acceptada la notificació veiem com canvia l’indicador de condició superada i el boto introduir passa a dir-se 

modificar (senyals marcades amb blau). 

 

 
 

Escenari alternatiu:   

Si falla alguna de les validacions de les dades introduïdes, el sistema mostra els errors al formulari indicant el 

motiu de fallada. L’usuari ha de corregir els errors i tornar a enviar les dades al sistema. 

 

 



 

136 
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 Inscriure’s: 

Abans d’inscriure’s s’han de complir totes les condicions d’inscripció, en cas contrari el sistema mostrarà 

algun dels següents missatges per informar de que primer s’han de passar les condicions: 

El botó per inscriure’s no estaria visible si el sorteig no estigues iniciat, finalitzat o si el participant ja hi 

estigués inscrit. 

 

 

Un cop passades amb (casos d’ús anteriors) ja podem clicar el botó per inscriure’ns, un cop fet el sistema ens 

notifica que el procés ha finalitzat correctament. Al mateix temps podem veure com desapareix el botó 

d’inscriure’s al sorteig i com s’actualitzen les dades dels estats amb el nombre de participants restants per 

finalitzar el sorteig. 
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 Avaluar recepció: 

Aquest és l’últim dels casos d’ús que pot portar a terme un participant en el cicle de vida d’un sorteig. El botó 

per iniciar-lo només s’activarà quan el sorteig hagi finalitzat i el participant sigui un guanyador, fet que es 

decideix en un procés automatitzat. 

Podem veure també que al ser un sorteig finalitzat ha desaparegut la secció de condicions al no ser ja 

necessària. 

 

Al clicar el botó ens apareix el següent formulari perquè introduïm la valoració de la recepció: 

 

Un cop enviades les dades el sistema fa desaparèixer el quadre i s’acaba el cas d’ús. 

 

Escenari alternatiu:   

Si l’usuari accepta sense haver entrat la dada sol·licitada correctament, el sistema la marca en vermell 

perquè la corregeixi i la torni a enviar. 
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Aquest treball s’ha realitzat de forma totalment autodidacta i l’únic punt de partida a part de les orientacions del 

meu tutor del projecte Carles Farré, ha sigut Internet. 

El web més destacat de tot i el que més hores m’hi he passat ha sigut www.stackoverflow.com on podem 

preguntar qualsevol pregunta de qualsevol àmbit de la informàtica de gestió. 

http://www.desarrolloweb.com/ també ha sigut un dels webs que més he consultat, però en aquest cas no 

interactuava amb ningú, simplement llegia els posts del autors. 

Pel que fa les documentacions del llenguatges utilitzats he fet servir: 

 Zend Framework 2: https://packages.zendframework.com/docs/latest/manual/en/index.html 

 Zend Framework 2 (instal·lació): http://framework.zend.com/downloads/skeleton-app 

 PHP: http://php.net/ 

 Jquery: http://api.jquery.com/ 

 Jquery UI: http://api.jqueryui.com/ 

 Jquery jqWidgeds: http://www.jqwidgets.com/jquery-widgets-documentation/ 

 Javascript, Jquesy i CSS: http://www.w3schools.com/ 

 Gettext: http://www.gnu.org/software/gettext/ 

 Mysql: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/c-api.html 
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