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Aquest Projecte té en conte aspectes mediambientals:    Sí    No    

 

PROJECTE FI DE CARRERA 

 
RESUM (màxim 50 línies) 

 

Aquest projecte esta enfocat sobre l’estudi i creació d’una nova aplicació web, 

suportada per un servidor. Aquesta web esta dedicada al intercanvi d’objectes i 

serveis entre usuaris adherits, facilitant el seu contacte i la cerca segons les seves 

necessitats. 

Per la seva implementació s’ha pensat en la utilització d’un software de gestió de 

continguts.  

S’ha realitzat un estudi previ dels diferents gestor de continguts existents en el 

mercat i les seves diferencies per desprès escollir la millor opció. 

El gestor de continguts triat ha estat Drupal. Els criteris d’elecció han estat: 

adequació al requeriment i a la funcionalitat, software lliure i  fàcil usabilitat. 

S’han exposat les funcionalitats proporcionades per Drupal , els requeriments per el 

seu funcionament, la seva estructura i forma de funcionar. 

Un cop escollit el gestor de contingut s’ha realitzat un anàlisis dels requeriments i 

necessitats que ha de cobrir el projecte. Desprès abans de desenvolupar el codi s’ha 

realitzat un disseny de l’aplicació a partir dels casos d’us necessaris segons els 

requeriments establerts anteriorment. 

El resultat ha estat una aplicació web que permetrà oferir objectes o serveis i 

demanar alguna cosa a canvi. La web un cop introduïda una nova oferta de canvi 

proposarà al usuari coincidències existents que satisfacin la oferta de canvi 

proposada, l’usuari podrà visualitzar les ofertes proposades i sol·licitar el canvi. 

L’usuari que rebi la sol·licitud podrà acceptar-la o rebutjar-la segons el seu interès. 

En el cas que s’accepti la sol·licitud la web posarà en contacte els usuaris a traves 

d’un xat on podran acordar la finalització del canvi. 

Per altre banda s’ha fet una introducció a la construcció del mòdul, i las 

configuracions bàsiques que s’ha realitzat al gestor. També s’ha volgut introduir la 

web a Internet i s’ha estudiat com realitzar aquesta acció. 

Finalment s’ha fet un estudi de econòmic per determinar el cost que tindria aquesta 

aplicació. 
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Paraules clau (màxim 10): 

 
Oferta de canvi Coincidència Conversa Taxonomia 

XAMPP DRUPAL PHP MYSQL 

NAT    
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1 Introducció 
 

1.1 Motivacions 

Les motivacions que en porten a la realització d’aquest projecte han estat varis: 

1. L’interès  per l’aprenentatge d’un sistema gestor de continguts. En l’actualitat ja no es 

concedeix la realització d’una aplicació web sense l’ajuda de productes anomenats 

gestors de continguts. Descobrir quines funcionalitats poden arribar a fer i quines 

facilitats poden aportar a un equip de desenvolupament ha estat una d’aquestes 

motivacions. 

2. Per altra banda aprendre nous sistemes que no he tingut l’oportunitat de treballar en els 

anys de carrera i així enriquir mes els meus coneixements, millorar la meva formació i 

no deixant de banda l’obertura al mon laboral i empresarial. Saber quins elements es 

necessiten per fer una web, quins llenguatges de programació web existeixen, diferents 

metodologies i els diferents gestors de contingut existents. 

3. Especial interès en aprofundir en el “mon web” donat que res no passa per altre lloc. Es 

un mon interconectat i col·laboratiu, orientació que volia donar-li al projecte. 

Finalment les xarxes socials estan presents en el nostre dia a dia, la construcció d’una web 

d’intercanvis vaig trobar que es molt interessant ja que comunica a diferents usuaris de les seves 

ofertes i necessitats a canvi. Es tracta d’un model de comerç sostenible. 

 

1.2 Objectius 

Els objectius principals d’aquest projecte van alineats amb les motivacions comentades en el 

apartat anterior. La materialització dels mateixos son un conjunt de requeriments definits i 

contrastats amb el departament de L.S.I. 

L’aplicació esta destinada a l’intercanvi tant d’objectes com de serveis, on els usuaris faran les 

seves propostes de canvi i la web generarà coincidències, proposarà dinàmicament en el cas que 

existeixin i es facilitarà el contacte entre els usuaris implicats. 

La proposta de coincidències és una innovació que fa diferent a la resta de webs  ja que les webs 

analitzades no ho tenen implementat. Es, directament, l’usuari el que es comunica amb un altre 

usuari únicament per l’interès en aquesta oferta de canvi. En canvi, la web d’intercanvis 

proposarà coincidències als usuaris facilitant la cerca d’una oferta adequada als seus interessos. 
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2 Tecnologia utilitzada 
 

2.1 Sistema gestor de continguts (CMS) 

 

2.1.1 Definició 

 

El sistema de gestió de continguts (Content Management System, abreujat CMS) és bàsicament 

una aplicació informàtica que proporciona les eines necessàries per editar, publicar i administrar 

el contingut d’un lloc web, simplifica el procés de construcció, desenvolupament i administració 

de llocs webs.  

Aquests sistemes generen pagines dinàmiques que interactuen amb el servidor per generar 

pagines web sota petició del usuari amb un format predefinit i des d’ on el contingut és extret de 

la base de dades del servidor, ja que CMS guarda el contingut del lloc web dins d’una o varies 

bases de dades.  

Això permet gestionar sota un format estàndard la informació del servidor, reduint la mida de 

les pagines per descarregar i reduint el cost de la gestió del portal respecte una pagina estàtica 

on cada canvi de disseny implica la modificació de la resta de pagines que formen la web. 

Contingut, fa referència a una combinació de text, gràfics, fotografies, àudio i vídeo que 

representen alguna cosa que els visitants del lloc web poden llegir, editar, veure i escoltar. 

El sistema permet fer us independent del contingut i del disseny, això permet crear contingut i 

en qualsevol moment modificar el disseny de tota la web sense tenir que donar-li format al 

contingut nou.  

Permet la edició de contingut de forma fàcil i controlada publicació en el lloc web per varis 

editors. Te la opció de creació de rols d’usuaris diferents això permet, entre altres opció, que 

editors carregin contingut al sistema i un altre usuari amb un rol superior permeti si aquests 

continguts siguin visibles o no, entre altres permisos. 

Entre les diferents funcions que permeten els CMS estan les següents: 

 Interfície d’administració. 

 Un magatzem de base de dades per el contingut. 

 Un mecanisme per associar la informació emmagatzemada en la base de dades amb una 

pagina física del lloc web. 

 Un conjunt de eines per la edició, publicació i administració del contingut. 

 Un component per crear i administrar menús i elements de navegació. 

 Les eines necessàries per definir i aplicar temes. 

 Gestió d’usuaris. 

 Una estructura de seguretat. 

 Capacitat per Web 2.0, fòrums , blocs, wikis, enquestes i votacions. 

 Taxonomia i etiquetat. 



Web d’intercanvis  Mònica Torcal 

Projecte fi de carrera  Pàgina 10 
 

 Formularis en línia. 

 Capacitat de comerç Electronic. 

 

Els primers sistemes de gestió de continguts van ser desenvolupats per organitzacions que 

publicaven una gran quantitat de contingut a Internet i necessitaven continues actualitzacions 

per exemple : revistes, diaris, blocs... L’augment de portals amb molt contingut i la alta 

participació dels usuaris directament, a traves de blocs i xarxes socials, han convertit els gestors 

de continguts en una eina essencial a Internet, tant per empreses i institucions com per persones. 

 

2.1.2 Classificació 

 

La classificació dels gestors de continguts parteixen de tres elements segons diferents criteris 

escollits: segons el llenguatge o tecnologia utilitzada, segons les funcionalitats que ofereix 

l’aplicació i segons la propietat del codi. 

Llenguatge de programació o tecnologia utilitzada: 

 Active Server Pages (ASP) 

 Java 

 PHP 

 ASP.NET 

 Python 

 

Funcionalitats que ofereix l’aplicació: 

 Plataformes generals Web. 

 Sistemes específics. 

 Orientats a pagines personals: Blocs. 

 Orientat a compartir opinions: Fòrums. 

 Orientat al desenvolupament col·laboratiu. 

 Plataforma per continguts d’ensenyament on-line: e-learning. 

 Plataforma de comerç electrònic o gestió de catàlegs : ecomerce. 

 Publicacions digitals. 

 Difusió de contingut multimèdia. 

 

Propietat del codi: 

 Codi obert (“Open source”) o software lliure: permet que es desenvolupi sobre el codi 

font. 

 Codi propietari(aplicacions comercials): nomes el seu desenvolupador pot modificar la 

aplicació. 

 Software as a Service: una nova forma d’obtenir el servei sense adquirir el producte, 

sigui aquest comercial o de codi obert. 
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Tindrem en conte l’ultima classificació ja que és la mes interessant del punt de vista de 

programació.  

 

2.1.3 Solucions de codi obert 
 

Solucions de codi obert: son aquelles solucions que independentment de qui les hagi 

desenvolupat tenen unes característiques comuns (codi font, possibilitat de redistribució de 

l’aplicació i la possibilitat de adaptar el codi a necessitats especifiques). 

Avantatges: a continuació esmentarem les principals raons per les quals es decideix adoptar 

una solució de codi obert. 

o Baix cost inicial( no hi ha necessitat de llicències). 

o Les oportunitats per particularitzar i afegir noves funcionalitats son mes grans. 

o Hi ha possibilitats de trobar aplicacions que s’adaptin directament a les necessitats del 

negoci o be que es pugin integrar varies aplicacions per aconseguir la funcionalitat 

desitjada, això s’aconsegueix ja sigui directament o a partir de l’adquisició de mòduls 

addicionals. 

o Possibilitat de crear un nou mòdul que proporcioni una nova funcionalitat sense que 

existeixi un procés complex. 

Inconvenients: 

Incertesa sobre la solució, temps de vida de la solució, documentació formació, solució de 

errades en l’aplicació... ja que depens dels voluntaris que treballen per la comunitat de 

desenvolupament. Això pot provocar que el temps per fer us de l’aplicació sigui major que per 

una solució comercial. 

 

2.1.3.1 Diferents CMS : 

 

 Alfresco Community  

 CMS Made Simple  

 DotNetNuke  

 Drupal  

 eZ Publish  

 Joomla  

 Liferay  

 OpenCMS  

 Plone  

 Typo3  

 WordPress  
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2.1.4 Solucions comercials o propietàries 
 

Son aquelles solucions que depenen directament de una empresa determinada, que te la 

propietat del producte i s’encarrega de donar suport, formació, manteniment... 

 Avantatges: a continuació esmentarem les principals raons per les quals es decideix 

adoptar una solució comercial o de codi propietat. 

o Productes generalment mes estables i normalment amb un compromís de 

solucionar els problemes que pugin sorgir en un termini de temps 

determinat. 

o Ofereixen característiques especifiques que normalment no es troben en 

solucions de codi obert. 

o Inclouen una completa documentació i possibilitat de contractar formació 

sobre el funcionament del producte. 

 

 Inconvenients:  

o Cost inicial que suposa la seva implantació ja que s’ha de pagar algun tipus 

de llicència. 

o L’empresa propietària es la que controla les modificacions o extensions que 

se li poden fer al lloc Web. En el cas que es vulgui adquirir alguna 

modificació o extensió habitualment han de ser per la empresa propietària 

original de la solució això pot provocar un gran augment en el cost del 

gestor de continguts. 

o Alguns cops sol passar que aquestes solucions s’integrin millor o de forma 

mes senzilla amb altres solucions proporcionades per el mateix fabricant 

això pot condicionar a l’elecció dels sistemes informàtics de tota l’empresa. 

 

2.1.4.1 Diferents CMS: 

 

 Autonomy 

 Day Software 

 EMC 

 Google Sites 

 Hyland (On Base) 

 IBM ( FileNet, Lotus Web Content Management) 

 Microsoft (Microsoft Office SharePoint Server) 

 Open Text 

 Oracle 

 Xerox (DocuShare) 
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2.2 Elecció d’un gestor de continguts de codi obert 

Havent observat els avantatges i els inconvenients s’ha decidit l’elecció d’un gestor de 

continguts de codi obert per la creació de la web. 

Entre tots els possibles CMS he seleccionat alguns, els mes coneguts, ja que hi han infinitats de 

gestors: 

Alfresco Community ( www.alfresco.com) : és un model mixta ja que consta d’un model de 

codi obert i una versió empresarial, encara que sigui codi obert te una tassa de subscripció per a 

manteniment i suport. A part de ser un gestor de contingut Web incorpora també 

característiques de gestió documental i altres com col·laboració o gestió de recursos digitals. 

Esta implementat amb tecnologia Java i encara que te un baix cost inicial requereix un personal 

amb majors coneixements tècnics que altres solucions. 

CMS Made Simple ( www.cmsmadesimple.org): és un gestor molt simple de continguts web 

que permeten crear un lloc Web de forma rapida. Esta orientat a la creació de pagines web per 

persones individuals o petits negocis. Fa us de la tecnologia PHP, el seu desenvolupament esta 

basat en una comunitat però no te versió professional. 

DotNetNuke (www.dotnetnuke.com): és un gestor desenvolupat sota la tecnologia Microsoft 

.NET es el mes utilitzat en el mercat i sols funciona sota la plataforma de Microsoft. Es adequat 

per la creació rapida de llocs Web i si l’empresa te coneixements de Microsoft es simplifica 

molt el desenvolupament i la integració de productes ja existents per crear llocs web mes 

adaptats al negoci. Existeix una versió gratuïta (Community Edition) però també requereix la 

infraestructura Microsoft (ex. Microsoft SQL Server per la base de dades). També disposa d’una 

versió amb suport comercial ( Professional Edition) que conte mes funcionalitats i un suport 

millorat. 

 Drupal (www.drupal.org): és un gestor que en la seva versió estàndard cobreix quasi tots els 

aspectes de la gestió d’informació en la Web, des de llocs Web molt simples fins llocs Web mes 

complexes. Conte mòduls gratuïts complementaris al gestor que permeten incorporar noves 

funcionalitats. El seu desenvolupament es realitza mitjançant una comunitat i la seva 

implementació esta feta en PHP. Te una gran comunitat de desenvolupadors actualment que 

modifiquen qualsevol problema que aparegui a les versions publicades. 

eZ Publish (www.ez.no): és un gestor de continguts que a la vegada te funcionalitat de ser un 

entorn de desenvolupament d’aplicacions de gestió de continguts que permet crear aplicacions a 

mida. Es desenvolupat per l’empresa eZ Systems i es implementat amb PHP. Te una llicencia de 

codi obert i alhora una llicencia professional que permet protegir els desenvolupaments propis 

realitzats. 

Joomla (www.joomla.org): és un gestor que consta del numero suficient de funcionalitats 

necessàries per cobrir las operacions mes habituals d’una empresa i a la vegada mantenir la 

simplicitat tan en l’administració del gestor com en el seu us per part dels que introdueixen 

contingut. Disposa de molts mòduls i complements que permeten la millora o complementar les 

seves funcions bàsiques. Esta programat amb PHP es desenvolupa dins d’una comunitat. 

Liferay (www.liferay.com): és un gestor que a part de ser gestor de continguts incorpora 

aspectes de gestió de portal empresarial i solucions per la col·laboració social. Es desenvolupat 

http://www.alfresco.com/
http://www.cmsmadesimple.org/
http://www.dotnetnuke.com/
http://www.drupal.org/
http://www.ez.no/
http://www.joomla.org/
http://www.liferay.com/
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per l’empresa Liferay Inc. i esta basat en portlets (tecnologia Java) que son petites aplicacions 

que es poden agrupar com es vulguin per obtenir una certa funcionalitat. Tenen una versió 

Enterprise amb un cost associat de subscripció i manteniment professional. Esta orientat a 

solucions corporatives o grans llocs webs que tenen que donar suport a molts usuaris. 

OpenCMS (www.opencms.org): és un gestor desenvolupat per Alkacon Software que també 

te una versió professional. Incorpora fluxos de treball. Esta basat en les tecnologies Java i XML 

el que fa que es pugi fer us tan en entorn de codi obert ( ex. Apache, linux, MySQL...) com en 

components comercials (ex. Windows .NT, ISS...). 

Plone (www.plone.org): és un gestor basat en el llenguatge Python i es executat amb el 

servidor d’aplicacions Zope. Es desenvolupat en una comunitat denominada Plone Foundation. 

Typo3 (www.typo3.org): és un gestor dels mes antics que es desenvolupa per una comunitat. 

La distribució estàndard inclou les funcionalitats bàsiques. Es implementat en PHP. 

WordPress (www.wordpress.org): és un dels gestors mes utilitzats que va néixer a partir de 

una iniciativa de crear un sistema de publicació personal i s’ha convertit en un sistema de 

continguts Web. Es desenvolupat per una comunitat i fa us de la tecnologia PHP i disposa d’un 

sistema senzill per incloure noves funcionalitats mitjançant complements( plug-in).  

 A partir de totes les tecnologies disponibles en cada CMS hem escollit PHP ja que es de 

software lliure. 

Del diferents sistemes de gestor de continguts destacats anteriorment els que compleixen amb 

aquestes dues característiques principals son: CMS Made Simple, eZ Publish, Drupal, Joomla, 

Typo3 i WordPress. 

 

2.3 Criteris de selecció d’un gestor de continguts 

El procés de selecció és un procés força complicat ja que hi ha infinitats de solucions i han de 

ser els objectius,  al públic al que esta destinat i les característiques especifiques necessàries que 

requereix el nostre lloc Web les que han de determinar la selecció d’un  gestor de continguts 

adequat per la nostra solució. 

Les funcions principals que s’han tingut en conte son les següents:   

 Codi obert (per evitar pagar cap llicencia). 

 Arquitectura tècnica (necessitat de adequar-se a futures necessitats a partir de mòduls, 

també ens interessa que el disseny i el contingut vagin de forma diferent sense 

necessitat de que al modificar-ne algun d’ells haguem de modificar l’altre) 

 Grau de desenvolupament (quantitat de mòduls disponibles) 

 Suport (que tingui desenvolupadors actius per possibles problemes que pugin sorgir) 

 Posició al mercat (una eina poc coneguda pot ser molt bona però pensant en un futur 

una eina coneguda tindrà mes futur) 

 Usabilitat (una eina fàcil de usar i aprendre i tingui una interfície agradable). 

http://www.opencms.org/
http://www.plone.org/
http://www.typo3.org/
http://www.wordpress.org/
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Finalment la elecció escollida ha estat Drupal ja que és la solució que mes s’adapta a les meves 

necessitats per la facilitat de afegir funcionalitats  i la gran quantitat de mòduls que existeixen, a 

part de tenir una gran comunitat de desenvolupadors i una bona posició de mercat. 

 És un CMS bastant conegut i he pogut trobar força informació, apart que és el gestor de 

continguts usat a grans pagines web.  

La descarrega de Drupal únicament ve amb el anomenat “core”  i consta de poques 

funcionalitats comparat amb altres CMS com eZ Publish, això provoca la descarrega de mòduls 

per complementar les necessitats del lloc Web a dissenyar. Sembla un inconvenient però 

realment es una avantatge ja que sols contem amb les funcions necessàries i no amb funcions de 

mes que no necessitem i així aconseguir mes rendibilitat i eficiència del sistema. 

He instal·lat Joomla per la seva gran popularitat, la interfície no te res a veure amb la de Drupal, 

Drupal te molta mes facilitat de us. Amb Drupal cada modificació es reflexa en la mateixa 

pagina sense necessitat de tenir dues pagines com passa amb Joomla,  una per l’administració 

del lloc i una altre amb la web on es visualitzen les modificacions. 

Un altre motiu de elecció del gestor de continguts de Drupal ha estat el “quadrant màgic de 

Gartner” . Gartner Consulting és una firma dels Estats Units reconeguda a partir dels estudis 

realitzat relacionats amb els processos tecnològics, aplicacions i tendències de mercat. Aquests 

quadrants serveixen principalment per la presa de decisió a la hora de comprar un producte o un 

altre. 

En el següent “quadrant màgic” es mostra com s’orienten els diferents gestors de continguts en 

el mercat. 

 

Il·lustració 2.1- Quadrant màgic de Gartner. 
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S’observen quatre quadrants: “challengers” (retadors), “leaders” (liders), “niche players” 

(jugadors de “nichos”) i “visionaries”(visonaris).  

Drupal es posiciona dins els sistemes de continguts visionaris. Als visionaris sons els que 

introdueixen noves tecnologies i serveis. Encara que son dèbils en canals de distribució i venta, 

algunes vegades acaben sen absorbits per empreses que es posicionen els quadrants superiors. 

S’ha escollit Drupal ja que actualment ja te un fort impuls al mercat i en un futur pot ser una 

eina indispensable a la hora de creació de webs, a part esta molt ben posicionat per Gartner i 

Gartner te un gran prestigi al “mon” del software. 

 

2.4 Drupal 

Drupal és un gestor de continguts molt potent que actua com una plataforma web. Es basa en 

codi PHP, necessita un servidor web per poder funcionar i una base de dades. 

En les dues taules següents es mostra: en la primera una petita explicació de l’arquitectura d’un 

projecte desenvolupat amb Drupal i en la segona es mostra les tecnologies utilitzades per Drupal 

pel seu correcte funcionament. 

 

Il·lustració 2.2- Torre de funcionament Drupal. 

Il·lustració 2.3- Pila de tecnologies de Drupal. 

 

El sistema operatiu es troba al nivell inferior ja que es indiferent per Drupal, ja que s’executa 

amb qualsevol sistema operatiu compatible amb PHP. El servidor mes usat amb Drupal es 

Apache, encara que es poden utilitzar altres. Drupal interactua amb la base de dades a traves 

d’una capa d’abstracció. La interfície de base de dades proporciona una API fomentada en 

objectes PHP i permet qualsevol base compatible amb PHP. 

Drupal esta escrit en PHP i requereix la versió 5.2 de PHP com a mínim. 
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Les bases de dades posibles soportades per Drupal son  MySQL 5.0.15 o superior, PostgreSQL 

8.3 o superior i SQlite 3.x. La base de dades recomenada per Drupal es MySQL. 

 

2.4.1 Components instal·lats 

 

2.4.1.1 Servidor XAMPP 

 

Xampp és un servidor web independent de plataforma, de software lliure i consisteix 

principalment en una base de dades MySQL, el servidor Apache i els intèrprets PHP i Perl. Es 

troba sota la llicencia GNU, és fàcil de usar i capaç de interpretar pagines dinàmiques. 

La versió 1.8.1 de Xampp és la que compleix tots el requisits necessaris perque Drupal 7 

funcioni : versió 5.4.7 de PHP i la versió 5.5.27 de MySQL. 

Apache s’ha usat en versió local amb la finalitat de previsualitzar i provar el codi mentre s’està 

desenvolupant la pagina web. Drupal per funcionar necessita un servidor i s’ha escollit la 

distribució XAMPP ja que porta incorporat els elements necessaris per el seu correcte 

funcionament i facilita moltísim la integració d’aquets elements entre si. 

 

2.4.2 “Core” de Drupal  

 

S’ha instal·lat la versió 7.16 de Drupal que s’obté al descarregar Drupal de http://drupal.org. 

“Core” fa referència el nom donat al nucli de Drupal on unicament esta la instal·lació base i els 

moduls necesaris per les garantitzar el correcte funcionament de les funcions mes basiques  d’un 

sistema de continguts. 

 

 

2.5 Funcionament de Drupal 

 

2.5.1 El nucli de Drupal 

 

El nucli s’encarrega de establir les funcions bàsiques que s’utilitzaran per posteriorment afegir 

altres parts del sistema. 

En la següent taula es mostraran algunes de les funcions que venen integrades amb el nucli. 

Totes aquestes funcions estan integrades a la interfície administrativa. Son accessibles des de el 

menú administratiu situat en la part superior de la pagina un cop iniciat la sessió com 

administrador del lloc web. 

http://drupal.org/
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Il·lustració 2.4 Visió general del nucli de Drupal. 

 

2.5.2 Mòduls 

 

Drupal és un sistema de continguts de estructura modular. Aquest mòduls es poden habilitat o 

deshabilitar segons les necessitats en cada moment. 

Existeix una gran comunitat de desenvolupador de mòduls de Drupal. Tots aquets mòduls es 

poden trobar a http://drupal.org/project/ seguit del nom del mòdul. 

 

2.5.3 Connectors 

 

Els connectors son una espècie de esdeveniments interns de Drupal. Els connectors permeten al 

mòduls unir-se amb el resta del que passa a Drupal. 

Imaginem que un usuari inicia sessió en aquell moment es desencadena hook_user_login. 

Això significa que s’invocaran totes les funcions que facin us de hook_user_login, on 

“hook” és substituït per el nom del mòdul que el modifica. Un exemple seria : 

pfc_user_login. Aquesta nomenclatura indica quins connectors pertanyen a cada mòdul. 

 

 

 

 

 

http://drupal.org/project/
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2.5.4 Temes 

 

La capa de temes s’encarrega de originar el HTML que rebrà el navegador. Drupal utilitza PHP 

Template com a motor principal de creació de plantilles. 

El tema es l’encarregat de la presentació visual del lloc web i defineix:  

 Els colors a utilitzar. 

 El tipus de lletra usades per el títol, enllaços i altres element. 

 La col·locació de les imatges i gràfics. 

 La disposició de la pagina (el menú de la part superior, un area per un banner, un menú 

secundari sota d’un banner, una columna esquerra, un peu de pagina...). 

Els temes de Drupal estan dissenyats amb HTML, CSS i PHP. 

Existeixen infinitat de temes ja creats per els desenvolupadors de la comunitat es poden 

descarregar des de a http://drupal.org/project/themes. 

 

2.5.5 Nodes 

 

Un node és un conjunt de informació relacionada. Qualsevol contingut s’emmagatzema com un 

node i conte la informació base. Ja pot ser una entrada de blog, una recepta o una compra, la 

estructura de dades és la mateixa.   

Aquets nodes es poden personalitzar afegint diferents camps segons les nostres necessitats. 

 

2.5.6 Camps 

 

El contingut esta format per camps individuals. Un títol de node es un camp, al igual que la 

descripció del mateix. Podem crear tants camps com siguin necessaris per descriure un 

contingut. 

Drupal requereix que tot contingut com a mínim tingui un títol, aquest títol es un camp 

predefinit per el propi gestor de continguts i obligatori. 

 

2.5.7 Blocs 

 

Un bloc es la informació que es pot habilitar o deshabilitar en un ubicació concreta de la 

plantilla de un lloc web. 

Normalment es solen ubicar en el lateral, la capçalera, o el peu d’una plantilla.  

Els blocs es solen usar per representar informació personalitzada al usuari actual. 

http://drupal.org/project/themes
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Les àrees on poden aparèixer els blocs venen determinades per els temes i la ubicació i la 

visibilitat serà gestionada a partir de la interfície administrativa. 

 

Figura 2.5 Regions de bloc del tema Bartik 

 

 

2.5.8 Disseny d’arxius 

 

Anàlisis de l’estructura de directoris de la instal·lació predeterminada de Drupal. En la figura 

1.5 podem observar-ho. 

 

 

Il·lustració 2.6 Estructura predeterminada de carpetes d’una instal·lació de Drupal. 

 

A continuació detallarem cadascun de aquest directoris: 

 Carpeta includes: conte les biblioteques de les funcions comuns usades en Drupal. 

 Carpeta misc: emmagatzema el JavaScript i diferents icones e imatges de la instal·lació 

estàndard de Drupal. 
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 Carpeta modules: conte els mòduls basics que formen el nucli de Drupal. 

 Carpeta profiles:  conte els diferents perfils d’instal·lació ( minimal, standard, testing). 

La funció principal d’aquest perfil és habilitar de forma automàtica segons el perfil 

seleccionat a la instal·lació determinats mòduls del nucli. 

 Carpeta scripts: esta formada per seqüències de comandaments per comprovar la 

sintaxis, fer neteja de codi, executar Drupal des de línia de comandaments, processar 

casos especials amb el cron i activar la suite de prova. 

 Carpeta sites: contindrà totes les modificacions que realitzi el programador. La carpeta 

sites/default/files ve de forma predeterminada en la instal·lació, es necessària per 

emmagatzemar els arxius que es transfereixen en el lloc web i desprès es publiquin. 

Dins la carpeta sites/all tenim dues carpetes mes: sites/all/modules (on estaran les 

carpetes dels mòduls addicionals que s’instal·lin) i sites/all/themes(on estaran les 

carpetes dels temes addicionals que vulguem incorporar). 

 Carpeta themes: conte les plantilles i temes predeterminats en Drupal. 

 Arxiu cron.php: s’utilitza per executar tasques periòdiques, com pot ser el manteniment 

de taules, estadístiques... 

 Arxiu index.php: es el principal punt d’entrada per el servidor de sol·licituds. 

 Arxiu install.php: es el principal punt d’entrada del instal·lador. 

 Arxiu update.php: modifica la base de dades quan s’actualitza Drupal segons les 

necessitats. 

 Arxiu xmlpc.php: rep les sol·licituds XML_RPC. 

 Arxiu authorize.php: esta format per una seqüència de comandaments administratius 

per executar operacions de arxiu autoritzades. 
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3 Requeriments de l’aplicació 
 

3.1 Anàlisi del requeriments 

 

3.1.1 Requeriments funcionals 
 

A continuació, s’exposaran els requeriments funcionals aquells que fan referència a les funcions 

pròpies del sistema: 

1. L’usuari anònim podrà visualitzar les ofertes de canvi d’altres usuaris, podrà buscar a 

partir d’un buscador i podrà filtra les ofertes de canvi segons la categoria. 

2. L’usuari anònim podrà associar-se a la web omplin un formulari de inscripció i la 

validació es realitzarà via correu electrònic.  

3. L’usuari haurà d’accedir a la web a partir d’un enllaç que serà enviat al seu correu 

electrònic personal, així es validarà que la conta de correu electrònic inscrita correspon 

al usuari que vol adherir-se a la web. 

4. L’usuari anònim es connectarà a la web, i entrarà amb el seu nom d’usuari i 

contrasenya. Un cop fet el login l’usuari prendrà el rol de registrat i podrà crear ofertes 

de canvi noves, editar i eliminar les ja creades.  

5. Un cop creada una oferta de canvi la web proposar al usuari un llistat de coincidències 

directes, coincidències per la oferta i les coincidències per demanda. 

6. L’usuari registrat podrà visualitzar les ofertes de canvi que coincideixen i demana una 

sol·licitud de canvi. 

7. Un cop s’ha demanat una sol·licitud de canvi el sistema enviarà un mail al usuari autor 

de la oferta de canvi sol·licitada informant que la seva oferta de canvi te una sol·licitud 

de canvi i crearà una nova sol·licitud. 

8. Les sol·licituds son gestionades i diferenciades entre les sol·licituds proposades i les 

sol·licituds demandades per un altre usuari. 

9. Una sol·licitud demandada l’usuari registrat podrà visualitzar el estat en el que es troba 

en aquest moment, per poder fer un seguiment. 

10. Una sol·licitud proposada l’usuari registrat podrà visualitzar la oferta de canvi que es 

proposa per la seva oferta de canvi i podrà acceptar-la o rebutjar-la. 

11. Tant en el moment de acceptar o rebutjar la sol·licituds de canvi s’enviarà un correu 

electrònic al usuari que ha demanat la sol·licitud de canvi informant de la resposta a la 

seva sol·licitud de canvi. 

12. Un cop s’accepta la sol·licitud de canvi les ofertes de canvi que la formen desapareixen 

la web.  

13. Un cop acceptada la sol·licitud el usuari tindrà la opció de posar-se en contacte i es 

crearà una conversa entre els dos usuaris, on seran ells els que donaran les seves dades 

personals. 

14. La creació d’una conversa sols es crea quan la sol·licitud esta acceptada i sols es pot 

crear una vegada. 

15. La conversa podrà ser eliminada per qualsevol dels dos usuaris implicats. 
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16. Un cop creada la conversa els usuaris s’enviaran missatges. Un cop enviat el missatge 

no es podrà eliminar de la conversa. 

17. L’usuari administrador podrà visualitzar tot el contingut de la web, configurar la web i 

crear noves categories. 

 

3.1.2 Requeriments no funcionals 
 

A continuació s’exposaran els requeriments no funcionals que fan referència a les 

característiques del sistema: 

1. La web estarà integrament en castellà, per donar abast  a mes públic que si estigues en 

català. En un futur es donar la opció multi idioma. 

2. La web serà capaç de donar un temps de resposta curt a l’accés de qualsevol tipus 

d’usuari. 

3. Per complir amb la seguretat de les dades de qualsevol usuari la web mai compartirà 

cap tipus d’informació referent a l’usuari. 

4. Si un usuari demana que les seves dades siguin esborrades s’eliminaran aquestes del 

sistema. 

5. El sistema estarà programat de manera modular així l’augment de noves funcionalitats 

podran ser afegides amb facilitat. 

6. La web tindrà una gran facilitat d’us perquè qualsevol usuari pugui usar-la amb facilitat. 

7. La web serà fàcil d’instal·lar-la a qualsevol plataforma sempre exigint uns requisits 

mínims. 

8. La informació passarà uns filtres de validació abans de ser les dades guardades a la base 

de dades. 

9. Qualsevol error en la introducció de les dades el sistema informarà al usuari implicat. 

10. Tota la programació estarà ben documentada facilitant que en un futur l’ afegiment de 

evolutius sigui senzilla. 

11. L’administrador de la web tindrà una interfície d’administració del sistema. 

12. L’administrador serà l’únic capaç de donar rols d’administrador a altres usuaris. 

 

3.2 Especificació 

 

3.2.1 Especificació dels requeriments  

 

Una oferta de canvi es l’enregistrament d’una nova oferta de canvi per un usuari. De la oferta de 

canvi ens interessa saber el títol, la oferta , categoria de la oferta, una o dues fotografies sobre la 

oferta, la demanda i la categoria de la demanda. 

Un usuari pot enregistrar totes les ofertes de canvi que vulgui. 

L’ usuari anònim es tot aquell usuari que entra a la web únicament per visualitzar el seu 

contingut, no esta associat a la web. 
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L’usuari registrat és aquell usuari associat a la web, del usuari ens interessa el seu nom i correu 

electrònic. El correu electrònic es validarà a partir de l’enviament d’un mail i la posterior 

redirecció a la web a traves del enllaç enviat al correu. 

Una coincidència directe és una oferta de canvi que es proposa al usuari i es produeix quan una 

oferta de canvi coincideix amb una altre oferta de canvi, on la categoria de la oferta es la 

mateixa categoria de la demanda de la altre oferta de canvi i a la vegada la categoria de la 

demanada és la mateixa que la categoria de la oferta. 

Una coincidència segons la oferta és una oferta de canvi que es proposa al usuari i es produeix 

quan una oferta de canvi coincideix la seva categoria de oferta amb la categoria de la demanda 

d’una altre oferta de canvi. 

Una coincidència segons la demanda es una oferta de canvi que es proposa al usuari i es 

produeix quan una oferta de canvi coincideix la seva categoria de demanda amb la categoria de 

la oferta d’una altre oferta de canvi. 

Una sol·licitud de canvi és una petició que fa un usuari a un altre demanant el intercanvi de les 

seves ofertes de canvi. De la sol·licitud ens interessa les dues oferta de canvi que participen i el 

estat. 

El estat expressa en el moment que es troba la sol·licitud. Existeixen tres estats: pendent, 

acceptat i rebutjat. 

Una taxonomia és un vocabulari. Existeix un vocabulari que engloba les categories que 

s’associaran a les ofertes de canvi. 

Una conversa és la interacció entre dos usuaris que es volen posar en contacte entre ells a partir 

del enviament de missatges simultanis. 

Un missatge es el comentari que un usuari envia a un altre. 

 

 

3.2.2  Glossari 

 

Usuari: persona física que esta fent servir la pagina web. 

Atributs: uid, name, pass, mail, status. 

 

Rol: rol que prendrà el usuari i donarà permisos. 

Atributs: rid, name. 

 

RolUsuari: rol assignat a un usuari. 

Atributs: uid, rid. 
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Oferta de canvi: oferta de associació d’una oferta i demanda. 

Atributs: nid, title, uid, descripcion_oferta, fotografia, categoria_oferta, descripcion_demanda, 

categoria_demanda. 

 

Sol·licitud: petició de intercanvi de dues ofertes de canvi. 

Atributs: idSolicitud, idOfertaDemandant, idOfertaDemandada, estat. 

 

Estat: descripció que indica el estat que es troba la oferta de canvi. 

Atributs: idEstat, descripcio.  

Conversa: un xat on dos usuaris es posen en contacte. 

Atributs:idConversacio, idUser1, idUser2, titol. 

Missatge: cada comentari que envia un usuari a una conversa. 

Atributs: idMissatge, idConversacio, idUsuari, text, hora. 

 

3.2.3 Restriccions semàntiques. 

 

No es pot visualitzar les coincidències de ofertes de canvi de altres usuaris. 

Una oferta de canvi no pot tenir dos sol·licituds de canvi. 

Una conversa sols es pot crear quan una sol·licitud esta acceptada. 

Sols es crearà una vegada la conversa, en el cas que un usuari decideixi eliminar la conversa 

s’hauria de crear uns nova sol·licitud. 

 

3.2.4 Diagrama de fluxos 
 

S’ha creat un diagrama de fluxos per poder expressar millor el funcionament de la web 

d’intercanvis i poder veure com interactuen els diferents elements que intervenen al proses. Des 

de que un usuari crea una sol·licitud de canvi, el sistema proposa les coincidències, es sol·licita 

una solitud de canvi i finalment aquest usuari rep la contestació a aquesta petició. 

Aquest diagrama no contempla totes las funciones, simplement contempla el funcionament mes 

basic de l’aplicació.
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Il·lustració 3.4.6.1 Diagrama de fluxos.
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3.2.5 Diagrama conceptual en notació UML. 

 

 

 

Il·lustració  3.1 Diagrama de classes. 
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3.3 Disseny 

 

3.3.1 Casos d’ús 
 

En aquest apartat mostrarem els casos d’us que formen la pagina web. Existeixen 2 perfils 

diferents: usuari registrat i usuari administrador. El usuari administrador podrà fer els seus casos 

d’us i a la vegada els del “usuari registrat”. Nomes s’esmenten els casos d’us usats per crear 

aquesta aplicació concreta ja que el usuari administrador Drupal te infinitat de casos d’us. 

 

Il·lustració  3.2 Casos d’us. 
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3.3.1.1 Cas d’ús visualitzar oferta de canvi 

 

En aquest cas d’us es visualitzen les ofertes de canvi realitzades per el mateix usuari o 

pertanyents a altres usuaris. 

 

Il·lustració  3.3 Operació: Visualitzar oferta de canvi. 

 

CONTRACTE node = modCambio_node_view(node, view_mode) 

Responsabilitat Modificació de la visualització d’una oferta de canvi dissenyada per 

defecte per Drupal, afegint les coincidències pertinents. 

Pre-condicions 1.      Existeix la oferta de canvi a visualitzar. 

Post-condicions 1. Es mostren unes coincidències dinàmiques a la pròpia pagina 

que te per defecte Drupal quan es visualitza una oferta de canvi. 
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3.3.1.2 Cas d’ús: Alta sol·licitud de canvi 

 

 

Il·lustració  3.5 Operació: Alta sol·licitud de canvi. 

 

CONTRACTE novaSolicitud(idOfertaDemandada, idOfertaDemandant) 

Responsabilitat Introducció d’una nova sol•licitud al sistema. 

Pre-condicions 1. No  existeix cap sol•licitud de canvi per la combinació de les 

dues ofertes de canvi passades per paràmetre 

Post-condicions 
1. Existeix una nova s:solicitud tal que sol•licitud-

>idOfertaDemandant = idOfertaDemandant i sol•licitud-

>idOfertaDemandanda = idOfertaDemandant. 
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3.3.1.3 Cas d’ús: Acceptar sol·licitud de canvi 

 

 

Il·lustració  3.5 Operació: Acceptar sol·licitud de canvi. 

 

CONTRACTE solicitudAcceptada(idSolicitud, idOfertaDemandant) 

Responsabilitat Validar l'acceptació d'una sol•licitud. 

Pre-condicions 1. Existeix una sol•licitud de canvi amb el solucitud->idSoliciud = 

idSolicitud.  

Post-condicions 1. S’ha informat al usuari de les conseqüències que te l’acceptació 

d’una sol•licitud de canvi. 

 

CONTRACTE solicitudAcceptadaOK(idSolicitud, idOfertaDemandant) 

Responsabilitat Acceptar una sol•licitud. 

Pre-condicions 1. Existeix una sol•licitud de canvi amb el solucitud->idSoliciud = 

idSolicitud.  

Post-condicions 

1. El estat de la oferta canvi s’ha modificat a acceptada solicitud-

>estat=3 i s’ha enviat un correu electrònic informant al usuari que la 

sol•licitud ha estat acceptada i s’han posat les dues ofertes de canvi 

implicades com a no publicat node->status=2; 
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3.3.1.4 Cas d’ús: Rebutjar sol·licitud de canvi 

 

 

Il·lustració  3.9 Operació: Rebutjar sol·licitud de canvi. 

 

CONTRACTE solicitudRebutjada(idSolicitud, idOfertaDemandant) 

Responsabilitat Acceptar una sol•licitud. 

Pre-condicions 1. Existeix una sol•licitud de canvi proposada per un altre usuari 

amb solicitud->idSolicitud=idSolicitud. 

Post-condicions 
1. No existeix cap sol•licitud per solicitud->idSolicitud = 

idSolicitud. 
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3.3.1.5 Cas d’ús: Alta conversa 

 

 

Il·lustració  3.12 Operació: Alta conversa. 

 

 

CONTRACTE drupal_get_form(modCambio_contacto_form, idUser2) 

Responsabilitat Introducció d’una nova conversa al sistema. 

Pre-condicions 1. No  existeix cap conversa activa. 

Post-condicions 1.      Existeix una nova c: conversa en el sistema.  
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3.3.1.6 Cas d’ús: Eliminar conversa 
 

 

Il·lustració  3.14 Operació: Eliminar conversa. 

CONTRACTE eliminarConversa(idConversa) 

Responsabilitat Informar al usuari per la validació de la eliminació de la conversa. 

Pre-condicions 1. Existeix una conversa amb conversacio->idConversacio = 

idConverasacio. 

Post-condicions 1. S’ha demanat la validació de la eliminació de la conversa. 

 

CONTRACTE eliminarConversaOK(idConversa) 

Responsabilitat Eliminació d'una conversa. 

Pre-condicions 1. Existeix una conversa amb conversacio->idConversacio = 

idConverasacio. 

Post-condicions 1. S’ha eliminat la conversa conversa->idConversacio = idConversacio del 

sistema i tots els missatges que la composen. 
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3.3.1.7 Cas d’ús: Alta missatge 

 

 

 

Il·lustració  3.17 Operació: Alta missatge. 

 

CONTRACTE drupal_get_form(modCambio_missatge_form, idConversacio) 

Responsabilitat Introducció d’un nou missatge al sistema. 

Pre-condicions 1. Existeix alguna conversa conversacio->idConversasio=idConversacio. 

Post-condicions 1. Existeix un nou m:missatge que pertany a la conversa conversa-

>idConversacio=idConversacio. 
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3.4 Diagrames de col·laboració 

Els diagrames de col·laboració mostren la forma en la que els objectes que formen l’aplicació  

interactuen entre si. Aquestes interaccions es realitzen a partir del enviament de missatges entre 

els objectes. 

3.4.1 Diagrama visualització oferta de canvi 
 

El següent diagrama mostra com el sistema Drupal envia el missatge modCambio_node_view( 

node, view_mode) a modCambio i modCambio es l’encarregat de afegir les coincidències 

mitjançant l’assignació de node->content a un nou tema anomenat ‘taula’ que quan es visualitzi 

la oferta de canvi i es mostri per pantalla la variable content cridarà al tema ‘taula’. El tema 

taula es l’encarregat de modificar l’ interfície afegint les coincidències si existeixen o informant 

a l’usuari de que no existeixen coincidències per el moment. 

 

Il·lustració  3.4 Missatge: modCambio_node_view(node, view_mode). 

 

 

3.4.2 Diagrama: Alta sol·licitud de canvi. 

 

En aquest diagrama s’observa com modCambio envia el missatge a 

novaSolicitud(idOfertaDemandada, idOfertaDemandant) al controlador i aquest s’encarregarà 

de crear la sol·licitud i emmagatzemar-la. 

El controlador també serà l’encarregat de comunicar-se amb el sistema Drupal perquè envií un 

correu electrònic informant al usuari sol·licitat de creació d’una nova sol·licitud de canvi. 
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Il·lustració  3.6 Missatge: novaSolicitud(idOfertaDemandada, idOfertaDemandant). 
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Il·lustració  3.7 Missatge: modCambio_mail(key, message, params). 

 

Drupal al rebre el missatge modCambio_mail(key, message, params) buscar si s’ha implementat 

el hook_mail. La implementació de modCambio_mail construirà el cos del correu electrònic que 

s’enviarà. Serà el sistema Drupal el que finalment enviarà el missatge. 
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3.4.3 Diagrama: Acceptar sol·licitud de canvi 
 

 

 

Il·lustració  3.6 Missatge: solicitududAcceptada(idSolicitud, idOfertaDemandant). 

 

En el següent diagrama es realitza la validació de la acceptació d’una sol·licitud informant al 

usuari de les acciones de aquesta acceptació. 

Un cop realitzar la validació es cridarà al següent diagrama de col·laboració mostrat 

seguidament. On es realtzara l’accio d’acceptació d’una solicitud. 
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Il·lustració  3.7 Missatge: solicitudAcceptadaOK(idSolicitud, idOfertaDemandant). 

En aquest diagrama s’observa com modCambio en via el missatge a solicitudAcceptada(idSolicitud, idOfertaDemandant) al controlador i aquest s’encarregarà 

de modificar l’estat de la sol·licitud. L’estat de la oferta canvi s’ha modificat a acceptada solicitud->estat=3 i s’han posat les dues ofertes de canvi implicades 

com a no publicat node->status=2. 

El controlador serà l’encarregat de comunicar-se amb el sistema Drupal perquè envií un correu electrònic informant al usuari sol·licitat de l’acceptació de la 

sol·licitud.
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Il·lustració  3.8 Missatge: modCambio_mail(key, message, params). 

 

Drupal al rebre el missatge modCambio_mail(key, message, params) buscarà si s’ha 

implementat el hook_mail. La implementació de modCambio_mail construirà el cos del correu 

electrònic que s’enviarà. Serà el sistema Drupal el que finalment enviarà el missatge. En aquest 

cas el cos del missatge farà referència a l’acceptació de la sol·licitud es el paràmetre ‘key’ 

l’encarregat de la elecció del cos del missatge que s’enviarà. En aquest cas key=’aceptada’. 
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3.4.4 Diagrama: Rebutjar sol·licitud de canvi 
 

 

Il·lustració  3.10 Missatge: solicitudRebutjada(idSolicitud, idOfertaDemandant). 

En aquest diagrama s’observa com modCambio envia el missatge a solicitudRebutjada(idOfertaDemandada, idOfertaDemandant) al controlador i aquest 

s’encarregarà de eliminar la sol·licitud. 

El controlador també serà l’encarregat de comunicar-se amb el sistema Drupal perquè envií un correu electrònic informant al usuari sol·licitat del rebuig de la 

sol·licitud de canvi per part del altre usuari. 
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_

 

Il·lustració  3.11 Missatge: modCambio_mail(key, message, params). 

 

Drupal al rebre el missatge modCambio_mail(key, message, params) buscar si s’ha implementat 

el hook_mail. La implementació de modCambio_mail construirà el cos del correu electrònic que 

s’enviarà. Serà el sistema Drupal el que finalment enviarà el missatge. En aquest cas el cos del 

missatge farà referència al rebuig de la sol·licitud, és el paràmetre ‘key’ l’encarregat de la 

elecció del cos del missatge que s’enviarà. En aquest cas key=’rechazada’. 

 

3.4.5 Diagrama: Alta conversa 
 

 

Il·lustració  3.13 Missatge: drupal_get_form(modCambio_contacto_form, idUser2). 
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En el següent diagrama s’observa com modCambio envia el missatge 

drupal_get_form(modCambio_contacto_form, idUser2) al sistema Drupal i el sistema Drupal 

enviarà el missatge modCambio_contacto_form(form, form_state, idUser2) a modCambio. El 

controlador retornarà al sistema Drupal la generació d’un formulari d’edició i emmagatzematge 

sota la variable form. Finalment serà el sistema Drupal l’encarregat de la gestió i 

emmagatzematge de les dades mostrades i recollides per aquest formulari. 

 

 

3.4.6 Diagrama: Eliminar conversa 
 

 

 

Il·lustració  3.15 Missatge: eliminarConversacio(idConversacio) 

 

En el diagrama s’observa com modCambio envia el missatge 

eliminarConversacio(idConversacio) al controlador i el controlador retornarà un missatge a la 

interfície perquè l’usuari validi la eliminació d’aquesta conversa. 
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Il·lustració  3.16 Missatge: eliminarConversacioOK(idConversacio). 

En aquesta diagrama es mostra com modCambio envia el missatge eliminarConversacioOK(idConversacio) al controlador. Seguidament el controlador 

s’encarrega de eliminar primerament els missatges que pertanyen a la conversa que vol ser eliminada i posteriorment es procedeix a la eliminació de la 

conversa. 

Finalment es retorna un missatge a la interfície indicant que la conversa ha estat eliminada correctament.
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3.4.7 Diagrama: Alta missatge 
 

 

 

Il·lustració  3.18 Missatge: drupal_get_form(modCambio_missatge_form, idConversacio). 

 

En el següent diagrama s’observa com modCambio envia el missatge 

drupal_get_form(modCambio_missatge_form, idConversacio) al sistema Drupal i el sistema 

Drupal enviarà el missatge modCambio_missatge_form(form, form_state, idConversacio) a 

modCambio. El controlador retornarà al sistema Drupal la generació d’un formulari d’edició i 

emmagatzematge sota la variable form. Finalment serà el sistema Drupal l’encarregat de la 

gestió i emmagatzematge de les dades mostrades i recollides per aquest formulari. 
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4 Configuració de Drupal 
 

Fen us de les possibilitats que ofereix Drupal s’han complert algunes de les funcionalitats 

requerides. 

 

4.1 Creació d’un nou tipus de contingut 

 

En el cas de la creació de la web d’intercanvis s’ha necessitat crear un nou tipus de contingut 

anomenat Oferta de canvi que consta dels següents camps:  títol, descripció oferta, fotografia, 

categoria oferta, descripció demanda, categoria demanda. 

Quan es crea un tipus de contingut realment per Drupal es crea un tipus de node. Un node ha de 

tenir unes característiques mínimes: tot node ha de tenir un títol. És una restricció pròpia de 

Drupal.  

Les característiques mes destacades del tipus de contingut creat son els camps fotografia i 

categoria oferta i categoria demanda.  

 

4.1.1 Fotografia 
 

El tipus de camp escollit ha estat d’imatge i s’ha fet us d’un estil creat anteriorment  per 

redimensionar les fotografies introduïdes per l’usuari.  

S’ha configurat perquè el usuari sols pugui afegir com a màxim dues fotografies i que aquestes 

tinguin les extensions png, gif, jpg i jpeg. Qualsevol altre format serà rebutjat i s’enviarà un 

missatge informant al usuari del formats requerits de aquest camp. 

 

4.1.1.1 Mòdul image 

 

El mòdul ‘image’ permet crear estils de imatges i permet posar efectes a les imatges. Els efectes 

que es poden escollir son: retallar, redimensionar , girar i  fixar una escala. 

Un cop es creí un nou contingut on es vulgui donar la opció de que el usuari afegeixi una imatge 

es pot usar un estil que forçarà a la fotografia a que aparegui a la web segons es desitgi. 

En el cas de la web s’ha creat un estil força a que les fotografies afegides per qualsevol usuari 

apareguin a la web amb la mida 150*150px. S’ha usat el efecte de redimensionar. 

En el cas de mostra una vista, les ofertes de canvis introduïdes per un mateix usuari s’ha creat 

un estil per redimensiona les fotos a 70*70px i així es mostri un disseny mes adequat. 
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4.1.2 Categoria oferta i categoria demanda. 
 

Per tractar les categories de les ofertes i les categories de les demandes el tipus de camp escollit 

ha estat referència a terme i el control llista de selecció on  l’usuari podrà seleccionar la 

categoria que vulgui dins de la llista de selecció i les opcions que apareixeran a escollir 

pertanyeran a un vocabulari. Hi ha dos vocabularis un per categoria oferta i un altre per 

categoria demanda. 

La referència a terme és un tipus de camp que permet afegir una taxonomia creada anteriorment 

que consta de un vocabulari, l’elecció de un de aquest termes es a partir d’una llista de control. 

Una llista de control és un tipus de camp que correspon a una llista desplegable on es selecciona 

la opció escollides entre totes les que apareixen. 

 

4.2 Usuaris 

Existeixen dos tipus d’usuaris: l’usuari administrador, l’usuari autentificat i l’usuari anònim. 

L’usuari administrador es l’usuari que administrarà la web i podrà tenir accés a tot. L’usuari 

autentificat és aquell usuari que esta adherit a la web i tindrà accés a les funcionalitats principals 

de la web mentre que l’usuari anònim únicament podrà visualitzar la web però en cap moment 

podrà editar o modificar cap tipus d’informació. 

El tractament dels usuaris per defecte porta una configuració predeterminada s’ha hagut de 

modificat algunes àmbits segons les nostres necessitats. 

S’ha donat permís a que els usuaris puguin crear contes i desactivar-les, sense que 

l’administrador hagi de validar-les,  al passar això s’enviarà un correu electrònic per validar que 

el usuari pertany a la conta donada, també s’ha donat la opció al usuari que afegeixi una 

fotografia si ho desitja. 

Per defecte Drupal restringeix a l’activació del usuaris a l’administrador.  Amb les 

modificacions es transparent aquesta activació, ja que un cop validat per correu electrònic el 

usuari pas de estar bloquejat a actiu. 

 

4.3 Permisos 

 

Per defecte Drupa te una interfície de assignació de permisos a qualsevol componen que el 

existent a Drupal. 

 A Drupal per defecte te tres tipus d’usuaris: usuari anònim, usuari autentificat i usuari 

administrador. 
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Al usuari anònim se li ha donat permís únicament a veure contingut publicat a la web i fer us del 

cercador de contingut que per defecte te Drupal. 

Al usuari autentificat se li ha donat permís a tot el que te usuari anònim mes a editar, crear i 

eliminar el seu propi contingut. També podrà canviar el seu nom d’usuari i cancel·lar la seva 

conta. 

Al usuari administrador se li ha donat permís a tots els components que formen Drupal. 

 

4.4 Tema 

 

Drupal consta d’una interfície on pots afegir temes extrets de Internet , creats al gust o extrets de 

la web pròpia  http://drupal.org/project/themes.  Drupal permet tenir molts temes i activar-los 

segons el gust o moment. Amb un simple clic es modifica tots els gràfics de la web poden 

aconseguir una web completament renovada. 

Per defecte Drupal te el  tema Bartik i Seven. Bartrik s’usa per la pròpia web i Seven per tota la 

interfície de configuració. 

 En el aquest cas s’han instal·lat varis temes de prova com “Acquia Marina”, “Arthemia”, 

“CorporateClean” entre altres. Finalment s’ha escollit el tema 0 point per el seu estil senzill i 

elegant a la vegada. 

La interfície ens permet varies opcions un cop activat el tema:  mostra o ocultació del logotip, el 

nom de la web, el lema del lloc, menú principal, menú secundari entre altres. 

S’ha modificat el logotip de la web afegint una fotografia del logotip de la UPC. 

 

4.5 Taxonomia 

 

Drupal permet crear vocabularis amb termes i dona la possibilitat de afegir termes jeràrquics. 

S’ha usat aquest funcionalitat per crear el vocabulari de la oferta i la demanda. I s’han donat 

relacions jeràrquiques per construir categories i subcategories. 

 

4.6 Menú 

 

La eina menú permet crear nous menús afegint el títol del menú i els enllaços que contindrà 

aquest. 

http://drupal.org/project/themes
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Per defecte entre altres menús consta del menú navegació que conte els enllaços destinats als 

visitant de la web. Els enllaços dels mòduls externs al nucli s’afegeixen aquest menú 

automàticament. 

El mòdul programat automàticament afegeix enllaços al menú navegació. 

 

4.7 Blocs 

 

Es una interfície que permet col·locar blocs d’informació a una regió de la pagina. Per defecte ja 

van molts blocs configurats a regions. Per exemple el inici de sessió apareixerà a la regió 

“primera barra lateral”.  Es pot configurar cada bloc indican a quina regió apareixerà segons els 

diferents temes que existeixin o es desitja que el bloc d’informació desaparegui de la web. 

S’ha col·locat els menús: menú oferta i menú demanda a la regió “segunda barra lateral”. 

El menú navegació se li ha modificat la regió afegint la regió “Drop Down menu” existent 

únicament al tema 0 point. En el cas que algun dia es canvies el tema el menú no es perdria 

únicament canviaria de regió segons les opcions predeterminades del tema que instal·léssim, 

sinó apareixeria com no assignat cap regió. 
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5 Mòduls instal·lats no pertanyents al nucli 
 

Per complir els requeriments funcionals s’ha necessitat instal·lat els següents mòduls que no 

pertanyen al nucli de Drupal. 

 

5.1 SMTP Authentications Support:   

 

És un mòdul que permet el enviament de correus electrònics enviats a partir d’un servidor 

SMTP a escollir.  

El servidor SMTP escollit ha estat Gmail.  Per usar el SMTP de Gmail és necessari crear una 

conta Gmail ja que serà aquesta la conta de correu encarregada de fer aquest enviament de 

correus electrònics. 

Es un mòdul fàcil de configurar ja que únicament requereix la introducció de SMTP server en el 

aquest cas “smtp.gmail.com”, el port de Gmail que és 465, el protocol SSL que és un protocol 

criptogràfic  que proporciona comunicacions segures a la xarxa que és requerit per Gmail, nom 

d’usuari on posarem la nostra conta de correu electrònic i contrasenya i el nom que apareixerà 

com el remitent que els envia. 

A part s’ha de modificar la configuració del Xampp ja que per defecte ve deshabilitat el protocol 

SSL. Per habilitar el protocol s’ha de editar el arxiu php.ini que es troba a xampp\php i 

descomentar la linia: extension=php_openssl.dll 

Aquest mòdul ha cobert les funcionalitat de enviament de correus electrònics als usuaris nous 

registrats, a les sol·licituds de canvi demanades per altres usuaris i a les acceptacions i rebutjos 

de aquestes sol·licituds. 

 

5.2 Views 

 

És un mòdul que proporciona unes eines simples de usar per extraure informació de la base de 

dades i mostra els resultats a la web. 

Aquest mòdul requereix del mòdul Chaos tool suite que li proporciona unes eines per el seu 

correcte funcionament. 

Aquest mòdul ha cobert la funcionalitat de que un usuari pugui veure totes les seves ofertes de 

canvi realitzades. 
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5.3 AddToAny 

 

És un mòdul que permet publicar als usuaris el contingut de la web a les xarxes socials. 

Aquest mòdul permet una eina de marketing molt potent per la web, ja que son els usuaris que 

publicaran enllaços de la web a les seves xarxes preferides i automàticament aconseguir 

publicitat i així aconseguir nous visitants a la web sense buscar-los. 

És un mòdul molt fàcil de configurar. Únicament esculls el tipus botó de publicació i on vols 

que apareixia així es pot restringir el contingut que es vol que aparegui a les xarxes socials. 

Aquest mòdul ha cobert la funcionalitat de que un usuari podrà publicar a la seva xarxa social 

les seves ofertes de canvi. 

 

5.4 Taxonomy menu 

 

Es un mòdul que permet crear menús amb les taxonomies creades. Crea enllaços per cada terme 

de la taxonomia.  

Aquest mòdul ha cobert la funcionalitat de crear dos menús: un segons la oferta de la oferta de 

canvi i un altre segons la demanda de la oferta de canvi. Els enllaços que crea aquest mòdul fan 

una cerca de tot el contingut de la web segons la categoria que s’esculli. 

 

5.5 Menu Block 

 

És un mòdul que permet afegir menús dins dels blocs de Drupal i així poder crear menús dins de 

blocs. 

Aquest mòdul ha cobert la necessitat de que els menús apareguin dins d’un bloc de la web. I així 

s’usin de cercadors de ofertes de canvi. 
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6 Creació d’un mòdul propi 
 

S’ha creat un mòdul mitjançant el llenguatge de  programació PHP ja que la interfície no ens 

donava les eines suficients per complimentar tots el requeriments funcionals de la web. 

La necessitat de la creació d’un mòdul ha sorgit per cobrir les següents necessitats: 

o Gestió de les sol·licituds. 

o Gestió de les conversacions. 

o Gestió de les coincidències. 

Drupal te una API molt amplia que permet fer us de moltes funcions ja creades i poder crear a 

partir de les funcions noves funcionalitats. 

Tot mòdul ha de estar format per tres arxius indispensables tots tindran el nom del mòdul i el 

que variaran seran les extensions. 

El mòdul creat s’anomena “modCambio” i com a mínim ha de esta format de tres arxius: 

 modCambio.info 

 modCambio.install 

 modCambio.module 

 

També s’han creat altres arxius per el correcte funcionament del mòdul i la separació de 

diverses funcions i no posar tota la informació dins de modCambio.module: 

 Controlador.ui.inc 

 BDControlador.inc 

 ofertaCanvi.inc 

 conversacio.inc 

 estat.inc 

 missatge.inc 

 solicitud.inc 

 usuari.inc 

 

6.1 modCambio.info 

 

El primer arxiu que es crea és modCambio.info, es registrarà la informació bàsica necessària 

perquè Drupal reconegui el nou mòdul. 

Exemple: 
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Aquesta estructura es la mateixa per tots els mòduls de Drupal 7: 

 Name indica el nom del mòdul que apareixerà a la pagina de configuració de mòduls. 

 Description descriu les funcionalitats que farà aquest mòdul.  

 Package indica a quin grup s’associa el mòdul. 

 Core indica a quina versió de Drupal pertany el mòdul. 

 Files[] indica els arxius extres que tindrà el mòdul. 

 

6.2 modCambio.install 

 

El segon arxiu modCambio.install és opcional i conte els paràmetres de configuració dels 

mòduls, el esquema de base de dades, informació de desinstal·lació... 

En aquest cas s’ha programat el modCambio.install perquè es necessita la creació d’una base de 

dades. Per que en el moment de la instal·lació del mòdul es creï a la base de dades desitjada es 

fa us del hook_schema().  

La creació d’una taula al hook_schema es realitza de la següent forma: 

$schema[‘nom taula’] = array( 

 ‘fields’ => array( 

  ‘nom de cada camp’=> array( 

   //característiques del camp 

  ), 

 ), 

); 
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Drupal en el moment de la instal·lació d’un mòdul anirà a mirar si modul.install esta 

implementat en el cas afirmatiu executarà el contingut que hi hagi. En aquest cas crear la taula 

‘estat’ que es una taula mestre necessària per el correcte funcionament de la pagina web. 

 

6.3 modCambio.module 

 

El tercer arxiu que es crear es modCambio.module és el que conte el codi del mòdul es el mes 

important. 

Dins d’aquest arxiu s’han implementat els disparadors “hook_xxxx”. Drupal la realitzar una 

operació mirarà si hi ha algun mòdul instal·lat que hagi sobre escrit aquest disparador i ejectarà 

aquell. 

S’han implementat varis disparadors: 

 modCambio_permission() 

 modCambio_theme($existing, $type, $theme, $path) 

 modCambio_node_load($nodes) 

 modCambio_node_view($node, $view_mode) 

 modCambio_menu() 

 modCambio_mail($key, &$message, $params) 

 

6.3.1 hook_permission() 
 

Defineix els permisos de usuari. En aquest ‘hook’ es subministraran els permisos que definiran 

el mòdul i un cop implementant aquests permisos aquets restringiran l’accés a algunes accions 

que implementa el mòdul. 

S’ha creat un permís anomenat ‘soloRegistrados’ on donarà accés a les funcions del mòdul sols 

a persones que estiguin registrades prèviament al sistema. 

 

6.3.2 hook_theme($existing, $type, $theme, $path) 
 

Defineix temes i també permet enviar variables a una plantilla determinada. 

S’ha creat un tema anomenat “coincidències” que adreçarà cap a una plantilla anomenada 

“tabla.tpl.php” que serà l’encarregada de generar les coincidències. 
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6.3.3 hook_node_load($nodes) 
 

Aquest ‘hook’ es cridat duran la carga de nodes, el primer que els sistema Drupal fa es crida a 

hook_load que carregarà de la base de dades la informació del node posteriorment es cridarà a 

hook_node_load(). El disparador hook_node_load($nodes) carregarà les 

característiques que estiguin implementades en aquest ‘hook’ al nodes pertinents. 

En el cas de la web d’intercanvis s’ha afegit mitjançant el codi un nou argument anomenat  

“coincidències” únicament durant la carga de la oferta de canvi. Es crea dinàmicament ja que les 

coincidències varien i no ens interessa guardar-les. 

 

6.3.4 hook_view($node, $view_mode) 
 

Aquest ‘hook’ és l’encarregat de modificar la visualització de qualsevol node. Permet definir un 

mètode personalitzat de visualització dels nodes. 

Per poder afegir les coincidències hem implementat aquest hook_view.  Les coincidències 

nomes es mostraran en el cas que $view_mode=full (visualització completa de la oferta de 

canvi), sera en aquesta vista quan es modificara la vista predeterminda per Drupal. 

 

6.3.5 hook_menu() 
 

Defineix els elements dels menús. Permet crear cualsevol tipus de menu amb el seu enllaç 

corresponen i la seva ubicacio segons les necesitats. Cada element del menu per defecte es 

crearà com un enllaç al menú navegació. 

Cada enllaç del menú te associada una URL. Cada URL per hook_menu() és un $items. 

Cada enllaç te uns atributs: 

 Access callback: Permisos de accés a aquesta URL. 

 Title: El títol d’aquest enllaç. 

 Page callback: Funció a la que s’ha de redirigir al rebre aquesta URL. 

 Page arguments: Els arguments que es troben a la URL i s’han de enviar a la funció. 

 File: El arxiu on es troba la funció. 

 Type: El tipus de trucada que es aquest enllaç. 

 

Existeixen mes atributs es poden visualitzar a la API de Drupal : 

http://api.drupal.org/api/drupal/developer!globals.php/global/items/7 

Un cop es rep aquesta URL hook_menu buscarà el enllaç amb aquesta URL i mirar els 

permisos si es compleixen agafarà els arguments i enviarà a la funció amb els arguments 

definits. 

http://api.drupal.org/api/drupal/developer!globals.php/global/items/7
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Exemple: 

 

La URL real d’aquest exemple es http://localhost/Drupal-7.16/EliminarConversacion/(numero), 

els arguments es representen amb % i es capturen segons el ordre que formen a la URL. 

En aquest cas com a accés arguments es mostra el permís creat al hook_permission() 

anterior. Serà aquest permís el que dirà si el usuari te accés o no. El type indica que es un 

enllaç de menú simple. Per últim page callback indica que al rebre aquesta URL buscarà la 

funció implementada a file ‘Controlador’ i l’executarà amb els arguments recollits 

anteriorment. 

 

6.3.6 hook_mail($key, &$message, $params) 
 

Es cridat per drupal_mail() per prepara el cos del missatge de correu electrònic, aquest cos 

de missatge depèn de la $key( un valor per identificar quin missatge s’ha de escollir per enviar) 

i el $params( paràmetres que poden interessar al construir el missatge). 

S’han donat tres $key: 

 mailNovaSolicitud 

 rebutjada 

 acceptada 

Els paràmetres que es reben s’usen per construir un missatge amb el nom del usuari recollit de 

la base de dades i enviat amb la variable $params. 

Exemple: 

http://localhost/Drupal-7.16/EliminarConversacion/(numero)
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S’observa com es crea al missatge  amb el assumpte i el cos del missatge, fen us dels paràmetres 

passats per $params. 

 

6.4 Controlador.ui.inc 

 

És un arxiu implementat amb el llenguatge de programació PHP encarregat de gestionar les 

funciones que venen cridades per el hook_menu segons la URL rebuda. Controlador.ui.inc 

conte totes aquestes funcions. 

Es destaca l’us de hook_form que es cridat quan es vol crear un formulari de creació d’algun 

nou objecte. 

 

6.4.1 hook_form($form,  &$form_state) 
 

Aquest disparador s’usa per la construcció d’un formulari de edició o creació d’un node. En 

aquest cas únicament usarem la construcció de formularis per la creació del objectes  “conversa” 

i “missatge”. 

En el cas de “conversa” únicament usarem el formulari per la creació però en canvi en el cas de 

“missatge” el formulari actuarà de creador i editor dels missatges que es vagin creant. S’ha usat 

la API de formularis per emular un xat a temps real entre dos usuari, per això el missatge en el 

moment que es crea a la vegada es mostra per pantalla. 

Per implementar hook_form es creen variables que recolliran les dades introduïdes per 

l’usuari. 

Cada variable del formulari te uns atributs: 

 Type: tipus de element que es recollirà. 

 Title: títol de l’element. 

 Requiered: Indicarà si la introducció de l’element es obligada o no. 

 Description: Descripció que informativa al usuari referent a l’element. 

 Value: Aquesta variable s’usa per passar els valors internament de $form a 

$form_state[‘values’] sense enviar-se per el navegador. 
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 Default_value: el valor que es mostrarà per defecte aquell element. 

Existeixen molts mes atributs però els mes basics son aquets.  En aquesta URL es poden trobar  

tots els atributs existents per hook_form : 

http://api.drupal.org/api/drupal/developer!topics!forms_api_reference.html/7 

Exemple: 

 

L’element es ‘missatge’ i es un camp de text(‘textfield’), és un camp obligatori de omplir, el 

‘textfield’ tindrà una longitud de 255px i apareixerà una descripció al usuari indican que ha de 

introduir allà el missatge. 

Hi ha un element especial a tot formulari que es el que fa l’acció de enviar el formulari a la base 

de dades en el cas de Drupal s’indicarà assignant el type a ‘submit’. Un element amb aquest 

tipus es mostrarà com un boto al formulari. Un cop l’usuari seleccioni el boto es cridarà a la 

funció hook_form_submit($form, &$form_state). 

 

 

6.4.2 hook_form_submit($form, &$form_state) 
 

La variable form_state conte tots elements introduïts per l’usuari en el formulari . S’accedeix 

a aquets a partir de  la variable $form[‘values’]. 

Exemple: 

 

Dins del hook_form_submit es realitzaran les accions desitjades amb les dades recollides, es 

a dir es gestionarà el tractament de les dades introduïdes per l’usuari normalment es guardaran a 

la base de dades. 

Finalment per adreçar-se a una altre URL un cop acabades les accions s’usarà el comandament 

següent: 

 

 

Instantàneament ens mostrar la pagina corresponent a la URL assignada a 

$form_state[‘redirect’]. 

http://api.drupal.org/api/drupal/developer!topics!forms_api_reference.html/7
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6.4.3 Funcions pròpies de Drupal 
 

S’ha fet us de diferents funcions  pròpies de la API de Drupal per complaure les funcionalitats 

desitjades a cada moment. 

 

6.4.3.1 node_load($nid) 

 

Com oferta de canvi és del tipus node a Drupal ja que ha estat creada mitjançant la interfície de 

Drupal, quan s’ha volgut accedir a informació de oferta de canvi s’ha fet us de 

node_load($nid). 

Drupal quan rep aquesta funció carrega les dades de la base de dades amb el identificador del 

node ($nid) i retorna un objecte amb les dades de l’oferta de canvi. Un cop amb aquest objecte 

podrem accedir a qualsevol dels atributs que el formen. 

 

6.4.3.2 node_delete($nid) 

 

Existeix la necessitat de eliminar les ofertes de canvi un cop acceptades i es Drupal el que 

s’encarregarà de fer aquesta eliminació fen us de la funció node_delete($nid) on $nid és 

l’identificador de la oferta de canvi. 

 

6.4.3.3 node_user($uid) 

 

Com que els usuari s’han creat a partir de la interfície de Drupal en el moment que es necessita 

les dades del usuari es fa us de node_user($uid), on $uid és l’identificador del usuari. 

Drupal quan rep aquesta funció carrega les dades de la base de dades amb l’identificador del 

usuari i retorna el objecte desitjat. Es podrà accedir a qualsevol dels atributs que formen 

l’usuari. 

 

6.4.3.4 drupal_mail($module, $key, $to, $language, $params, $form, $send) 

 

En la necessitat de envia un correu electrònic fem us de la funció drupal_mail($module, 

$key, $to, $language, $params, $form, $send). 

Aquesta funció és l’encarregada de composar i enviar correus electrònics, un cop cridada 

buscarà hook_mail que generarà el assumpte i el cos del missatge. Posteriorment serà 

drupal_mail_system el que enviarà el correu electrònic al destinatari corresponent. 

Els arguments de la funció representen: 
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 $module: el nom del mòdul que contindrà el hook_mail requerit per drupal_mail. 

 $key: es un literal que indicarà quin assumpte i missatge s’escollirà, aquesta variable la 

rebrà drupal_mail. 

 $to: indica el correu electrònic destinatari. 

 $language: el idioma en el que s’enviarà el correu electrònic. 

 $params: paràmetres que rebrà hook_mail segons les necessitats d’aquest. 

 $form: indicarà si rep un formulari o no. 

 $send: indica si el correu electrònic s’enviarà o no. 

 

6.4.3.4.1 language_default 

 

Es una funció que recull el idioma que esta definit a Drupal i retorna aquest. S’ha usat aquesta 

funció per definir la variable $language anterior. 
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7 Disseny de la interfície 
 

Tot seguit es poden observar les diferents pantalles que formen la “Web d’intercanvis” cada 

pantalla equival a una URL. 

 

7.1 Pantalla principal 

 

7.1.1 Usuari no adherit 
 

Inicialment un usuari que no esta adherit a la web únicament visualitzarà aquesta pantalla. La  

pantalla principal esta formada per varies àrees o blocs, on a l’esquerra hi ha per registrar-se o 

entrar com usuari adherit, l’usuari no adherit també podrà buscar a partir del buscador sobre el 

contingut publicat per altres usuaris. Sota del buscador hi ha un controlador dels usuaris 

connectats en aquest moment. A la dreta s’han creat dos menús que filtraran segons la categoria 

de la oferta i segons la categoria de la demanda. Al centre es troba el contingut de la web, es a 

dir les ofertes de canvi proposades per els usuaris. sota del buscador hi ha un controlador dels 

usuaris connectats en aquest moment. 
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Il·lustració  8.1 Pagina principal.  

 

7.1.2 Usuari adherit a la web  
 

L’usuari adherit a part de tenir el buscador i els menús de cerca per categoria de la oferta i 

categoria de la demanda tindrà un menú a dalt de tot en forma de pestanyes per accedir a les 

funcionalitats principals de la web.  
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Il·lustració  8.2 Pagina principal usuari adherit. 

 

7.2 Creació d’una oferta de canvi 

 

Per crear una oferta de canvi cal seleccionar la pestanya “añadir oferta de cambio”. En la 

creació d’una oferta de canvi és Drupal el que dissenya la pantalla i assigna aquest a la URL: 

/node/add/oferta-cambio 
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Il·lustració  8.3 Formulari d’alta d’una oferta de canvi.  
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Com s’observa en la creació apareix un formulari a omplir on es requereixen els següents 

camps: títol de la oferta de canvi, descripció de la oferta, fotografia(opcional), categoria oferta, 

descripció demanda i categoria demanda. 

Un cop estiguin introduïts es validarà amb el boto “Guardar” que apareix al final del formulari. 

Seguidament Drupal visualitzarà la nova oferta introduïda i donar la opció a editar-la. 

 

7.3 Visualització d’una oferta de canvi 

 

Quan es visualitza una oferta de canvi el mòdul creat “modCambio” genera unes coincidències 

segons la categoria d’oferta i demanda de canvi creat per l’usuari. 

Mostra tres tipus de coincidències: coincidència exacte, coincidència per oferta i coincidència 

per demanda. En el cas que no hi hagin informarà del fet que no existeixen coincidències. 

Si la oferta de canvi te coincidències exactes no es mostraren les coincidències per oferta i 

demanda. En la següent pantalla es mostra una oferta de canvi que te coincidències exactes. 
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Il·lustració  8.4 Visualització de coincidències directes.  

 

Per visualitzar l’oferta de canvi proposada es seleccionarà el enllaç. 

En el cas que l’oferta de canvi visualitzada existeixin coincidències segons la oferta o la 

demanda s’informaria amb la següent pantalla. 
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Il·lustració  8.5 Visualització de coincidències indirectes.  

 

Un cop es selecciona una coincidència aquesta es visualitzarà amb la opció de sol·licitar una 

sol·licitud d canvi al usuari autor. 

 

7.4 Petició de la sol·licitud de canvi 

 

Quan l’usuari estigui interessat amb alguna de les coincidències proposades per la web farà una 

petició. Aquesta petició es farà mitjançant un boto que es genera al visualitzar la oferta de canvi 

proposada per el sistema. 
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Il·lustració  8.6 Visualització d’una oferta de canvi proposada.  

 

7.5 Sol·licituds pendents 

 

En aquesta pantalla s’observa un llistat de les sol·licituds de canvi pendents que han estat 

proposades per altres usuaris interessats en alguna de les ofertes de canvi introduïdes per 

l’usuari actiu. 

Aquest usuari podrà acceptar o rebutjar la sol·licitud segons el seu interès en canvia la seva 

oferta de canvi amb la proposada. L’usuari podrà visualitzar aquesta oferta de canvi mitjançant 

el link (títol de la oferta en blau). Un cop escollida la opció s’informarà al usuari sol·licitant de 

la resposta mitjançant un correu electrònic. 
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Il·lustració  8.7 Sol·licituds propostes.  

 

Per acceptar una sol·licitud es requereix una confirmació ja que l’acceptació te unes 

coincidències i s’informarà a l’usuari amb la següent pantalla. 

 

Il·lustració  8.8 Validació d’acceptació d’una sol·licitud.  

 

 

7.6 Sol·licituds proposades 

 

En aquesta pantalla s’observa un llistat de les sol·licituds de canvi proposades l’usuari actiu cap 

a altres usuaris, s’informarà del estat en la que es troben aquestes sol·licituds. 

 

Il·lustració  8.9 Sol·licituds pendents.  

 

On l’estat variarà segons si l’usuari ha acceptat o no la sol·licitud de canvi. 

En el cas d’una sol·licitud hagi estat acceptada per l’usuari demandat, l’usuari que ha proposat 

la sol·licitud de canvi tindrà la possibilitat de posar-se en contacte per donar-se les dades i 

comunicar altres qüestions que siguin necessàries entre ells. 
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Il·lustració  8.10 Sol·licituds pendents acceptades.  

 

7.7 Conversacions 

 

Un usuari crearà un títol de conversa a seguir amb un altre usuari un cop la sol·licitud a estat 

acceptada. 

 

Il·lustració  8.11 Formulari de contacte.  

 

Un cop creat el tema de conversa es redimensionà a la següent pantalla on l’usuari podrà enviar 

els missatges a temps real al altre usuari. 
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Il·lustració  8.12 Formulari de enviament de missatges i visualització.  

 

L’usuari a partir de la pestanya conversa podrà veure totes les seves conversacions i eliminar-les 

si ho desitja. S’observa a la següent pantalla: 

 

Il·lustració  8.1 Visualització de les conversacions existents.  
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8 Sortida  a Internet 
 

S’ha volgut portar la web al mon d’Internet. A causa de no volgué gastar diners s’ha escollit 

usar com a servidor el propi ordenador que te la web allotjada. Aquest servidor es troba a una 

xarxa privada domestica. Tot usuari que volguí visitar la web entraria dins del router de la xarxa 

privada domestica i accediria al ordenador que conte el servidor i la pagina web. 

Per aconseguir aquesta funcionalitat s’han seguit uns passos: 

 Configuració NAT del router. 

 Creació d’un no-Ip. 

 Obertura de ports del servidor XAMPP. 

 Donar accés d’entrada al Firewall. 

 

El router configurat es de la marca ZyXEL el típic que subministra Telefónica per les xarxes 

privades domestiques. 

Per accedir al router s’ha accedit a la IP pròpia en aquest cas: 192.168.1.1,  un cop dins s’ha 

configurat el NAT. 

Nat (Network Address Translation) es la taula on es canvia una direcció IP d’entrada al router 

cap a una altre ip de sortida d’aquest abans d’enviar el paquet rebut. 

S’ha configurat al NAT perquè qualsevol paquet que entri pel port 80 (port web per definició) 

s’enviï al port 80 de la IP de la maquina que conte la pagina web.  La maquin al rebre el paquet 

direcciona al servidor XAMPP i mostra la pagina. 

 

Com que la Ip del router és una Ip dinàmica i pot varia en qualsevol s’ha tingut la necessitat de 

obtenir un DNS dinàmic. S’ha escollit el servei No-IP  de la companyia Vitalwerks ja que es un 

software gratuït. Aquest sistema de assignar un host en aquest cas “monicapfc.no-ip.biz” a una 

Ip dinàmica del usuari( del router de la seva xarxa). 

Cada cop que la IP canvia el servei No-IP actualitzarà aquesta IP i aquest canvi arribarà a 

Internet en pocs segons. 

Un usuari extern a partir d’aquest DNS accedirà a la Ip publica de la xarxa. 

Aquest servei No-Ip ha de estar en execució i esta funciona a la maquina que conte la web. 

Per aconseguir aquest servei s’ha de fer una conta d’usuari i descarregar-se el software de la 

pagina web següent: http://www.noip.com/ 

Finalment s’han de modificar la configuració del XAMPP donant accés al usuaris externs, el 

arxiu encarregat d’aquesta configuració s’anomena httpd-xampp.conf i es troba a 

xampp\apache\conf\extra . 

http://www.noip.com/
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Per últim s’ha donat accés d’entrada per al port 80 al Firewall de la maquina a la que s’accedirà 

des de Internet. 

Finalment es podrà accedir a la pagina web via Internet a partir de la URL:  

https:\\ monicapfc.no-ip.biz\WebIntercanvis 
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9 Planificació i estudi econòmic 
 

9.1 Estimació d’esforç 

 

L’estimació d’esforç esta separada en 4 àmbits: anàlisis i requeriments i especificació, disseny i 

aprenentatge del desenvolupament d’una web, implementació i documentació de la memòria i 

revisió del projecte.  

En l’àmbit d’anàlisis i requeriments es va planificar destinar el 10% del temps que equival a 

64hores d’esforç.  

En l’àmbit del disseny i aprenentatge del desenvolupament d’una web es va planificar destinar 

el 30% del temps que equival a 192h. 

En l’àmbit d’implementació es va planificar el 40% del temps que equival a 256h. 

Per últim, en la ejecució de la documentació de la memòria i revisió del projecte un 20% que 

equival a 128h. 

 

9.2 Esforç real 

 

L’aprenentatge de Drupal ha provocat una forta desviació en l’estimació de l’esforç ja que ha 

provocat que l’aprenentatge ocupes el 40% de les hores d’esforç dedicades al projecte, ocupant 

256h d’esforç. 

Un cop analitzades les funcionalitats de l’aplicació es va realitzar un estudi de les hores d’esforç 

que es dedicaran a cada una de les funcionalitats. 

Les hores d’esforç venen determinades segons la implementació de les funcionalitats descrites i 

el aprenentatge de Drupal per realitzar cadascuna d’elles. 
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Funcionalitat 
Hores 
d'esforç 

Instal·lació de servidor 5h 

Instal·lació de Drupal 5h 

Creació de ofertes de canvi 20h 

Creació de coincidències 40h 

Creació de sol·licituds 30h 

Tractament de les sol·licituds 30h 

Creació de permisos 10h 

Creació de rols 10h 

Vista de les dades 30h 

Sortida a internet de la web 25h 

Total: 205h 

 

Il·lustració  8.2 Taula d’esforç. 

 

S’han dedicat 205h a la implementació. 

La resta de hores s’han dedicat als requeriments previs i a la realització de la memòria. 

 

9.3 Recursos 

 

Segons les funcionalitats els recursos necessaris per tirar endavant d’implementació son els 

següents: 

 1 Programador 

 1 Ordinador potent per suportar un servidor local i el motor de Drupal en funcionament. 

En cas de que el desenvolupament fos en una empresa necessitaríem un despatx i un cap de 

projecte perquè avalués el projecte cada vegada que s’incorporés una nova funcionalitat al 

projecte. 

 

9.4 Pressupost 

 

Pressupost segons cada recurs necessari: 

 Programador junior sense coneixements de Drupal: 

o 640 a 10€ l’hora=6400€. 
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 Ordinador: 

o 1000€ però com el projecte dura 4 mesos quedaria per 250€. 

 Software: 

o Tant el servidor usat com Drupal son de software lliure així que tindria un 

cost 0€. 

Total del projecte : 7400€ 

 

 

9.5 Diagrama de Gantt 

 

El Diagrama de Gantt és una eina gràfica destinada a mostrar el temps dedicat a cada tasca al 

llarg d’un temps determinat. 

 

S’ha usat el diagrama de Gantt per veure visualment les hores d’esforç usades i la gran 

desviació que ha provocat l’aprenentatge de les eines utilitzades. 

 

 

Il·lustració  9.5.1 Diagrama Gantt. 

 

 

Il·lustració  9.5.2 Diagrama Gantt. 
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La distribució del temps real ha estat la següent: 

 

 

Il·lustració  9.5.3 Diagrama Gantt. 

 

 

Il·lustració  9.5.4 Diagrama Gantt. 
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10 Conclusió 
 

Desprès de haver realitzar aquest projecte he après molts coneixements que anteriorment no 

sabia entre ells fer us d’un gestor de continguts, aprenentatge d’uns nous llenguatges de 

programació com es PHP i HTML i finalment l’ús d’una base de MySQL que abans a la 

practica programant no havia usat. 

La primera presa de contacte amb PHP va ser difícil ja que era un llenguatge nou integrat dins 

de HTML i ben ve no sabia com era el seu correcte funcionament ni com integrar aquestes dues 

eines. Inicialment he dubtat si era la millor opció escollir un llenguatge nou de programació per 

els problemes que això podria causar-me però a base de documentar-me i mirar manuals, 

fòrums i tutorials m’he endinsat millor amb aquest llenguatge i finalment l’he fet mes proper a 

mi. M’he donat conte que PHP es un llenguatge molt potent i que facilitat molt els processos a 

realitzar. 

Un cop après el maneig basic de PHP vaig endinsar-me amb el us de MySQL i la seva eina de 

gestió PHPMYADMIN finalment vaig veure que aquesta eina dona moltes facilitats d’us i es 

molt fàcil de funcionar. 

El mes complicat i que hem va portar mes mal de caps ha estat el coneixement de la eina 

Drupal, ja que tot era nou i construir un mòdul sobre un base desconeguda semblava molt 

difícil. Drupal es una eina molt potent però s’ha de saber usar, els meus coneixements adquirits 

sobre Drupal han estat generals i mes enfocats sobre les necessitats que m’han sorgit a l’hora de 

voler implementar els requisits del projecte a aquesta eina. 

Ara se com es la seva estructura base i com funciona i quines son les seves possibilitats a l’hora 

de voler crear noves funcionalitats. La creació d’una pagina web amb Drupal senzilla la podria 

crear qualsevol persona sense pocs coneixements d’informàtica ja que la gran quantitat de 

mòduls existents facilitant molt la feina, el problema esta quan es vol crear algú molt 

personalitzat ja que ho ha de programar un programador amb coneixements basic. 

La meva idea de fer us de la eina Drupal va ser la combinació de tots els àmbits es a dir crear la 

web tant fent us de la interfície d’administració de Drupal que te per defecte i a la vegada voler 

programar un mòdul des de el principi per poder saber com internament treballa Drupal. 

Desprès de molt d’esforç he aconseguit integrar el nou mòdul creat amb les modificacions 

realitzades a aparti de la interfície d’administració. 

Finalment he volgut portar la meva pagina web al mon d’Internet i m’he donat conte que no era 

tan fàcil com hem pensava. La idea principal ha estat fer que el meu propi ordenador que conte 

el servidor amb la pagina web fos el que dones accés als usuari a visualitzar la meva web així no 

tenir costos ni en domini ni en l’allotjament web. Desprès de buscar en moltes webs ho he 

aconseguit. 
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11 Impacte mediambiental 
 

La creació de software no sol tenir gran impacte mediambiental generalment, ja que únicament 

es necessita l’ús d’un ordenador i una oficina. En aquest cas sols d’un ordenador que es capaç 

de fer-ho tot. 

L’impacte mediambiental d’aquest projecte ha estat gairebé inexistent, únicament s’ha de tenir 

en conte el material usat( fulls de paper, bolígrafs, CD’s) i l’impacte que pot causar l’ús de les 

eines usades. 
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12 Ampliacions 
 

En un futur es podrien crear moltes ampliacions amb la intenció de adquirir nous usuaris, com 

fer una aplicació mòbil a partir d’aquesta web o introduir la web dins de Facebook ja que 

Drupal te la opció de a partir d’un mòdul afegir la web com aplicació interna de Facebook. 

També es podria millorar molt la interfície, afegir que la cerca de coincidències tingues en conte 

la població on viu l’usuari. També podríem donar la opció a posar en contacte un usuari amb 

una oferta de canvi que li interessi sense que s’hagi de donar la coincidència i a la vegada sense 

que aquest usuari hagi de haver introduït anteriorment una oferta de canvi. 

Una altra ampliació seria convertir la web en multillengutge així qualsevol usuari del mon la 

podria visualitzar. 

Degut al temps no han pogut ser possibles aquestes ampliacions però en un futur segurament 

siguin implementades. 
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13 Annexos 
 

13.1 Instal·lació de XAMPP 

La instal·lació del servidor XAMPP es força senzill ja que és un grup de programes combinats 

entre si que permet la creació d’un servidor amb les eines bàsiques que necessita qualsevol 

servidor . Únicament hem de descarregar la versió 1.8.1 el servidor i mitjançant la aplicació 

d’instal·lació s’instal·la sense problemes. Un cop instal·lat ens permetre fer us de PHP i 

MySQL, que son les dues eines que mes ens interessen. Amb la instal·lació del XAMPP en ve 

la eina PHPMYADMIN amb la que es podrà accedir entrant dins del servidor. 

Per defecte s’accedirà al XAMPP s’instal·la en local i es podrà modificar accedint a partir de la 

URL: http://localhost/xampp/. També es pot modificar el servidor accedint als arxius que el 

composen, en aquest cas s’ha modificat l’arxiu php.ini per poder donar la funcionalitat 

d’enviament de correus electrònics.  

 

13.2 Instal·lació de Notepad ++ 

Per poder programar amb el llenguatge PHP s’ha escollit el editor Notepad ++. Es un editor de 

text i de codi font lliure amb suport de llenguatges de programació. Es com un bloc de notes 

però incorpora moltes mes funcionalitats que son útils per desenvolupador de software, permet 

programar amb varis llenguatges i facilita la feina a la hora de programar, ja que avisa si es 

comet algun error. Es distribueix sota la llicencia GNU. 

La instal·lació és molt senzilla ja que porta un instal·lador que automàticament instal·la 

l’aplicació i en cinc minuts es te l’aplicació preparada per l’ús. 

 

13.3 Instal·lació “Web d’intercanvis” 

Per la instal·lació de Web d’intercanvis hem de seguir els següents passos: 

1. Descarregar-se la distribució WebIntercanvis:  és l’arxiu que conte la pagina web. 

Aquest esta composat per el nucli de Drupal i conte les modificacions incorporades al 

nucli que s’han realitzat. Dins d’aquest arxiu es troba el nou mòdul creat anomenat 

“modCambio” on s’han afegit noves funcionalitats mitjançant l’ús del llenguatge PHP i 

també incorpora el tema escollit i la seva configuració. 

2. Instal·lació: es molt senzilla ja que únicament s’ha de copiar el arxiu descarregat 

anteriorment i copiar-lo a la ruta del servidor XAMMP :  xampp\htdocs. 

3. Comprovació de la instal·lació: un cop copiat l’arxiu comprovarem si ha anat tot be i 

accedirem a partir d’un navegador (serveix qualsevol, ex: Internet Explorer, Google 

Crome...) i a la barra de direccions escriurem /localhost/WebIntercanvis, si tot ha anat 

correctament visualitzarem la Web. 

http://localhost/xampp/
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