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1 Introducció

Aquesta memòria conté el treball realitzat en el projecte final de carrera Migració del mòdul 

Wiki cap a Moodle 2.0. 

La memòria està estructurada en tres grans parts, la primera és una introducció en el món 

del e-learning, Moodle i les Wikis, la segona és el cos del projecte, on s'explica el disseny, la 

implementació  i  les  proves realitzades per  cada tasca feta,  i  finalment  l'última part  que 

engloba la  planificació inicial  i  final,  el  cost  en hores i  el  cost monetari  del projecte,  les 

conclusions i els agraïments.

Algunes parts d'aquesta memòria estan escrites en llenguatge potser massa tècnic i poden 

ser difícils d'entendre, això es degut en gran part als anys treballant en entorns Moodle, 

primer a la UPC dintre el projecte Atenea i en l'actualitat en l'entorn virtual de l'Institut Obert 

de Catalunya.

Es podria afirmar que aquest projecte final de carrera és una continuació del realitzat en la 

Enginyeria Tècnica de Gestió, aquell 2007 la Nwiki acabava de ser adaptada a la versió 

1.9.7  de  Moodle,  però  continuava  sense ser  acceptada com a mòdul  oficial.  Tres anys 

després la Nwiki se'ns ha fet gran i ja forma part del codi de Moodle, felicitats a tots!.
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2 E-learning

2.1 Defnició

L'e-learning es l'aprenentatge electrònic que es defineix com el procés educatiu que fa ús 

d'eines informàtiques per desenvolupar i millorar noves estratègies d'aprenentatge. Entre les 

eines  informàtiques  emprades  trobem els  CD-ROM interactius,  Internet  o  bé  dispositius 

mòbils.

En l'actualitat l'eina més utilitzada es Internet, que permet la comunicació i  distribució de 

continguts, a demés gràcies a aplicacions tan comuns com son el correu electrònic, xats i 

fòrums, aconseguim unir en una mateixa eina molts dels requeriments que necessita l'e-

learning.

Aquestes  eines  informàtiques  afavoreixen  l'ensenyament  a  distància  amb  una  serie  de 

característiques que el diferencien del ensenyament tradicional. Son les següents:

• Separació física entre professors i alumnes.

• Ús massiu de medis tècnics.

• L'alumne com a centre d'una formació independentment i flexible.

• Tutorització.

Precisament aquestes característiques són les que ens ajudaran a definir que es l'e-learning 

amb més detalls.

2.1.1 Separació física entre professors i alumnes

La  separació  física  de  professors  i  alumnes  redueix  per  una  banda  els  temps  de 

desplaçaments i per l'altre els costos del ensenyament, al no haver de dependre d'un edifici 

per  donar  les  classes.  També  afavoreix  la  dispersió  geogràfica  tan  del  alumnat  com 

professorat.

2.1.2 Ús massiu de medis tècnics

Degut a la separació física, es necessari l'ús de materials electrònics que permeten la seva 

disponibilitat  gairebé instantània a tot  l'alumnat,  així  com d'eines com fòrums i  xats  que 

permeten mantenir un contacte tan amb el professor com la resta d'alumnes.

2.1.3 L'alumne com a centre d'una formació independentment i flexible

Una de les grans virtuts que aporta l'e-learning es la gestió del temps, cada alumne no està 
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obligat a seguir un horari diari estricte, sinó que cadascú es gestiona el seu temps, el que 

permet  que  moltes  persones  puguin  mitjançant  l'e-learning  realitzar  cursos  que  d'altre 

manera seria impossible.  Aquesta autogestió ajuda també al  alumne a reforçar la  serva 

disciplina i independència.

2.1.4 Tutorització

Per evitar les persones puguin perdre el ritme d'estudi o entrega de treballs, es necessari la 

figura del tutor que s'encarrega de vigilar a cada alumne, i si es dóna el cas, ajudar-lo a 

tornar agafar el ritme del curs. 

2.1.5 Avantatges e-learning

• L'alumne es gestiona el seu temps i decideix sobre el seu ritme d'aprenentatge.

• Reducció del temps d'aprenentatge, segons estudis es pot reduir entre el 40% i un 

60%.

• Els processos d'e-learning ajuden a la retenció d'un 25% més d'informació.

• Permet  que  persones  allunyades  per  milers  de  quilòmetres  puguin  estudiar 

exactament la mateixa matèria.

• Estalvi de temps, degut a que no es necessari el trasllat a l'aula per impartir la classe.

• Seguiment  exhaustiu  del  alumne,  les  noves  eines  permeten  conèixer  els  temps 

emprat per cada alumne en la realització de cadascuna de les activitats proposades 

dintre d'un curs, així com el nombre de vegades accedides al curs i a quines pàgines 

i documents ha accedit.

• Reducció de costos, tant en nombre de professorat com en instal·lacions.

• Disponibilitat de materials i activitats sense limitacions horàries ni geogràfiques.

2.1.6 Desavantatges e-learning

• Hi  ha  matèries  que  no  poder  donar-se  per  e-learning,  ja  que  requereixen  d'una 

formació presencial.

• Obligatorietat de disposar d'una connexió a Internet, o tenir a prop un lloc que en 

disposi.

• Pot haver problemes en persones amb pocs coneixements informàtics. Solució (b-

learning).



Migració del mòdul Wiki cap a Moodle 2.0 13

2.2 b-learning 

El b-learning o blended learning, que es pot traduir com a ensenyament combinat, és un 

model  de  formació  mixt  que  combina  el  ensenyament  tradicional  i  presencial  amb  les 

tecnologies  e-learning.  Aprofita  els  avantatges  que  aporta  el  e-learning  i  supleix  les 

carències d'aquest últim amb l'ensenyament clàssic. La principal diferencia la trobem en el 

paper que desenvolupa el professor.

A diferencia del e-learning on el professor/tutor fa la seva feina totalment online, en el b-

learning  el  professor/tutor  realitza  aquesta  tasca  tan  online  com  presencialment,  i  les 

combina depenent de les necessitats específiques del curs, el que dóna una gran flexibilitat 

a la formació online.

Així  el  b-learning  afegeix  proximitat  i  contacte  humà on  el  e-learning  només  pot  donar 

recolzament online.
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3 Moodle

3.1.1 Introducció

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

lloc web podem trobar la següent definició:

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

System (LMS) or a Virtual Learning Environment (VLE). It is a Free web application that 

educators can use to create effective online learning sites.” 

Va ser fundat l'any 1999 per Martin Dougiamas i actualment hi ha registrats més de 48.179 

llocs  web,  en  212  països  i  està  traduït  a  més  de  70  idiomes.  La  institució  més  gran 

registrada actualment és la Open University i conté més de 4.000 cursos i 600.000 alumnes.

És un programari de codi lliure que crea entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge.  Així, 

Moodle entra dins del marc de l’e-learning. La seva filosofia d’usar eines simples i populars 

dins del món de la xarxa l’ha convertit en el principal competidor dels complicats sistemes 

d’e-learning multimèdia. Moodle es distribueix sota una llicència de codi obert  GNU1 i, per 

tant, pot ser usada gratuïtament per qualsevol entitat que ho requereixi. Per tal de funcionar 

només  és  necessari  tenir  instal � lat  un  servidor  web  amb  PHP2 i  una  Base  de  Dades 

1GNU – Llicencia d'us públic del programari

2PHP – Hypertext Preprocessor, llenguatge de programació interpretat

Figura 1: Moodles instal·lats a reu del món
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compatible (qualsevol d’aquests elements es pot aconseguir igualment, sota una llicència de 

codi obert).

La revolució que està suposant Moodle no ve només donada per la seva gratuïtat i senzilla 

instal·lació, sinó també per la seva utilitat i facilitat d’us. Dins de Moodle, els professors o 

organitzadors dels cursos, tenen total llibertat per marcar el ritme i el tipus de matèria que 

volen  impartir.  A més,  el  propi  professor  pot  decidir  quins  recursos  vol  que  els  seus 

estudiants tinguin (com ara correu electrònic, fòrums per comunicar-se...) i, si amb aquests 

no en fa prou, pot implementar i incorporar de nous (gràcies a la modul·laritat del codi).

Es  considera  Moodle  com un  representant  de  l’educació  social  constructivista.  Aquesta 

corrent d’ensenyament defensa que els coneixement han de sorgir de l’alumne per si mateix 

i  que  el  professor  només  ha  de  guiar-lo.  Per  això  Moodle,  en  contra  dels  sistemes 

comercials d’e-learning, no es basa en classes realitzades per un professor (ja sigui  via 

videoconferència o simples apunts) sinó en activitats que els propis alumnes han de fer, ja 

sigui individualment o en grup.

A març de 2010 es tenen comptabilitzats més de 3 milions de cursos i gairebé 35 milions 

d'usuaris 

3.1.2 Moodle 2.0

Les millores que incorpora la nova versió són les següents:

• Activitats condicionals: Ara es possible determinar que algunes activitats dintre d'un 

curs no es puguin realitzar fins que o be no s'hagin realitzat d'altres primer, o be es 

necessiti  una nota mínima en una certa activitat.  El  que permetrà crear diferents 

itineraris per als alumnes dintre un mateix curs.

• Accés a repositoris externs: A part d'accedir al repositori de cada curs serà possible 

accedir a repositoris públics externs, el que permetrà accés a més material didàctic 

per al curs.

• Millora  missatgeria  interna:  Des  de  les  primeres  versions  s'arrossega  el  mateix 

sistema de missatgeria interna sense haver-hi fet millores, de les millores incloses 

tenim com escollir depenent de si estàs o no dintre el sistema, com aquest t'ha de fer 

arribar un missatge, a demés de configurar com les activitats t'enviaran les seves 

notificacions i s'han creat noves pantalles per cercar missatges antics.

• Nou  editor  HTML:  S'elimina  l'editor  htmleditor  present  fins  a  la  versió  1.9,  i  es 

substitueix per l'editor TinyMCE, molt  més compatible amb els nous navegadors i 

amb la nova versió de Moodle 2.0, genera correctament codi XHTML3.

3XHTML – eXtensible Hypertext Markup Language
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3.2 Wikis

3.2.1 Introducció

Una wiki (del hawaià wiki wiki4) és un conjunt de pàgines web que permeten que els usuaris 

puguin mantenir tot el contingut de las pàgines ràpida i fàcilment. També es considera wiki 

una eina informàtica que implementa aquest sistema. La facilitat d’interacció entre usuaris i 

continguts fa que les wikis siguin una eina de treball col·laboratiu molt efectiva i valorada en 

l’actualitat.  Permeten mantenir  els  continguts de les pàgines de manera instantània,  per 

qualsevol usuari del sistema que disposi dels permisos necessaris i  mitjançant interfícies 

molt simples.

L’èxit de les wikis té també molt a veure amb el seu format d’hipertext, que és molt senzill i  

no requereix que els usuaris que volen editar els continguts d’una wiki tinguin coneixements 

tècnics  avançats  per  a  donar  un  format  adient  i  agradable  a  la  col·laboració  resultant: 

qualsevol usuari pot realitzar aportacions a una wiki si ho desitja i veure el resultat de les 

mateixes immediatament. La necessitat de que tot tipus d’usuaris editin les pàgines wiki fa 

que el format d’hipertext no sigui HTML, sinó un format intern propi que la wiki s'encarregarà 

de traduir mitjançant un analitzador sintàctic (parser) perquè el navegador de l’usuari pugui 

veure la pàgina en el format adequat.

L’obertura de les wikis a tot tipus de modificacions fa que els possibles errors que puguin 

residir en els continguts siguin fàcils de corregir. Les wikis contenen normalment eines que 

gestionen versions dels continguts amb la finalitat d’evitar la pèrdua d’informació derivada de 

l’edició  dels  mateixos.  També  inclouen  la  possibilitat  de  que  els  usuaris  comentin  les 

aportacions alienes, o donin la seva opinió sobre una determinada pàgina wiki,  i  a més 

ofereix  a  l'administrador  la  possibilitat  de  bloqueig  de  pàgina  davant  d’edicions 

malintencionades d’aquestes.

El màxim exponent dels sistemes wiki és la web de la Wikipedia, una enciclopèdia amb tot  

tipus  de  continguts,  amb  una  versió  en  múltiples  idiomes  mantinguda  per  la  comunitat 

d'Internet, on el seu ús és cada cop més estès. Es pot apreciar la seva magnitud a partir de 

la quantitat d’entrades que conté, més de 3.000.000 en anglès, més de 600.000 en castellà i 

més de 240.000 en català.

Un aspecte de les wikis a millorar actualment és que no hi ha un estàndard fixat pel que fa al  

format del text, ara com ara les instruccions de format varien en funció del motor de la wiki, 

les  wikis  simples  permeten  només format  de text  bàsic,  mentre  que altres  motors  més 

complexos permeten la creació de taules, llistes, inserció d'imatges i d'enllaços externs i 

4Wiki wiki – Ràpid



Migració del mòdul Wiki cap a Moodle 2.0 18

interns a altres pàgines de la mateixa wiki. Aquesta manca d'un estàndard concret, i la gran 

popularitat de la Wikipedia han fet que una bona manera de salvar la varietat de sintaxis 

(sigui prendre el format de Wikipedia a mode d'estàndard temporal per a la Nwiki de Moodle 

fins que se'n fixi un formalment.)

La idea de col·laboració i de compartició de coneixements que comporta la filosofia de les 

wikis encaixa a la perfecció amb la filosofia de Moodle que contempla que els coneixement 

han de sorgir de l’alumne per si mateix i que el professor només ha de ser un guia, i el fet de 

disposar d'una wiki dins de Moodle facilita enormement el treball en grup a distància. És per 

aquest motiu que existeix l'equip de desenvolupament DFwikiteam (dirigit pel Dr. Marc Alier 

de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), i format per alumnes i projectistes de la FIB) 

que pretén convertir els projectes en quelcom útil per a la comunitat Moodle. 

3.3 DFWiki

Des de els seus inicis, Moodle tenia un mòdul wiki que bàsicament era una adaptació del 

EfurtWiki5 (d'ara en endavant l'anomenarem ewiki) que va realitzar en Michael Schneider del 

qual mai més se'n va saber. Mike Churchward, desenvolupador de Moodle, va ser qui es va 

encarregar de fer el manteniment d'aquest mòdul. Aquesta feina era tediosa i pesada, ja que 

l'ewiki no va ser originàriament dissenyada per a Moodle. L'any 2004, en Marc Alier, ja tenia 

en ment el projecte WikiBook i  després de realitzar la primera versió de Internalmail,  va 

contactar amb en David Castro i Ferran Recio per fer el projecte final de carrera. La idea 

original era crear el WikiBook, però després d'un anàlisi de Mediawiki, ewiki i d'altres wikis 

que ja estaven desenvolupades, van decidir programar un nou mòdul wiki per a Moodle.

En Marc Alier va comentar al fòrum wiki de Moodle la seva proposta i en Martin Dougiamas 

va contestar que si feien un mòdul millor que el que ja tenien, l'ewiki, aquest seria substituït. 

Tres mesos després ( Maig de 2005 ) va néixer DFWiki. Des del primer dia aquesta nova 

versió ha estat molt utilitzada per tots el moodlers de tot el mon, per posar un exemple, 

DFWiki generava més missatges en el fòrum wiki de Moodle que l'activitat oficial, ewiki. 

3.4 Nwiki

3.4.1 Introducció

NWiki és la versió casi clònica de DFWiki adaptada  a la versió de Moodle 1.6.

Aquesta actualització de la DFwiki, és una versió millorada i ampliada segons les necessitats 

dels usuaris de la comunitat Moodle, que estan permanentment en contacte amb els equips 

de desenvolupadors mitjançant els fòrums de moodle.org, aconseguint així un producte final 

5EfurtWikii – Programari de wikis escrit en PHP
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perfectament ajustat a les necessitats del consumidor.

Les característiques de la DFwiki i la Nwiki que les han convertit en les wikis de Moodle més 

utilitzades són les veurem en els següents apartats.

3.4.2 Editors

Al crear una pàgina, es pot escollir el tipus d’editor i el format a utilitzar. Els editors/formats 

en NWiki són:

• El format compatible ewiki (per mantenir la compatibilitat amb la wiki anterior). 

• Moodle HTMLEditor (edita directament amb tags HTML). 

• Metallenguatge DFWiki (DFWiki markup - un subconjunt  del format de mitjans 

wiki - ). 

• La darrera versió de Nwiki disposa d'un editor que funciona amb un format 100% 

compatible amb el format Mediawiki (el format utilitzat per Wikipedia). 

3.4.3 Exportació

Si es desitja compartir la wiki fora de Moodle es pot exportar el contingut wiki a qualsevol 

pàgina HTML estàtica o en format PDF.

3.4.4 Blocs

• Blocs d'ajuda.

Cada activitat wiki pot ser enriquida utilitzant blocs plens d’informació útil a mode d’ajuda. En 

aquests blocs hi podem trobar opcions com ara crear una nova pàgina, mostrar el llistat de 

pàgines de la wiki etc.

• Llista de Pàgines.

Un arbre glossari que conté un llistat de les pàgines ordenades alfabèticament. Molt pràctic 

per a accedir directament a una pàgina de la que es coneix el nom sense necessitat de 

cercar primer l'enllaç que hi porta.

• Índex i Índex actual.

Representa l’arbre de les pàgines wiki que surten a la pàgina actual i a la principal.
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• Pàgines orfes (Orphaned pages).

Són pàgines creades des d'una pàgina que ha sigut eliminada. En molts casos la pàgina 

eliminada era la única manera d'accedir-hi. Amb el sistema de blocs es poden seleccionar i 

administrar aquestes pàgines independentment de si la pàgina de la que provenien ha estat 

eliminada. 

• Pàgines desitjades (Wanted pages).

Són pàgines que pel motiu que sigui un usuari ha creat però no ha donat contingut, aquest 

bloc ajuda a tenir-les controlades.

• Motor de cerca.

S'ha inclòs a l'apartat de blocs la opció d'afegir un cercador de continguts el qual cercarà 

una cadena de caràcters tant als noms de les pàgines com en els seus continguts, mostrant 

els resultats al mateix bloc o a la pàgina principal, segons ho desitgi l'usuari.

• Bloc d’administrador (Admin block).

És  un  apartat  on  apareixen  les  principals  funcions  d'administració  de  la  wiki,  com  ara 

l'eliminació de pàgines, la importació i exportació de wiki a fitxers tant pdf, xml, etc.

3.4.5 Altres funcionalitats

• Navegació.

Es presenta com una pestanya a la que s'hi pot accedir des de qualsevol pàgina wiki, i conté 

les pàgines que estan enllaçades amb l'actual (“cap a” i “des de”).
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• Discussions.

Aquest  és  un dels  apartats  en els  que cal  fer  més èmfasi  pel  que ja  s'ha  parlat  de la 

importància de que els cursos siguin participatius. En l'apartat de discussions l'usuari que 

disposi de permisos hi pot crear una discussió lligada directament a una pàgina de la wiki. 

D'aquesta manera els usuaris poden aportar les seves opinions sobre algun tema concret, i 

aquest és un fet de gran valor quan es parla de Moodle. És per això que en aquest aspecte 

s'han facilitat les opcions de navegació entre la discussió i la pàgina objecte de discussió.

Entre les facilitats implementades hi figuren un botó de canvi de mode immediat entre la 

pàgina i la discussió, i la discussió i la pàgina, un botó d'edició directa de la discussió en la  

que ens trobem (on es pot triar qualsevol dels editors de que disposa la wiki), la annexió de 

fitxers, la opció d'afegir discussions diferents sobre la mateixa pàgina i la opció de poder 

configurar  quin  tipus d'usuaris  podrà  participar  a les discussions (alumnes,  professors o 

ambdós tipus d'usuari).

A  més  les  discussions  disposen  també  d'un  històric  que  permetrà  consultar  versions 

anteriors de la mateixa discussió, comparar dues versions de la discussió, o bé restaurar 

una versió anterior.

3.4.6 Futur de la Nwiki

Un dels requeriments que es van imposar des de Moodle per a que la DFWiki fos el mòdul 

wiki oficial, va ser que perdés la D i la F que identificava als seus creadors, en David i en 

Ferran. A més a més, ja que aquesta versió havia d'entrar a la versió 1.6 de Moodle, havia 

de fer servir noves funcions de les seves llibreries, per aquest motiu, el codi de la DFWiki i la 

NWiki es sensiblement diferent.

Tot i que l'any 2007 la wiki havia estat adaptada a les noves exigències de la versió 1.7 de 

Moodle, per una banda es va incloure la utilització de rols i  per l'altre, es va incloure la 

definició de la Base de Dades en XML, la Nwiki no va entrar com el mòdul wiki oficial de  

Moodle.
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4 Wiki 2.0

4.1 Oportunitat

Amb l'entrada dins el món de la docència en l'ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i 

Comunicacions)  i per conseqüència dels entorns d'e-learning, s'ha creat una gran demanda 

en eines d'entorns col·laboratius, majoritàriament en l'àmbit universitari.

Des dels  seus inicis  Moodle  comptava amb una activitat  d'entorn col·laboratiu,  la  ewiki, 

aquesta activitat  deixa de rebre suport per part  del seu creador, el  que provoca que no 

s'inclogui  cap millora en les successives versions de Moodle,  d'aquest  descontent  de la 

comunitat sorgeix primerament la Dfwiki,  després de ser millorada passa a anomenar-se 

Nwiki i molt posteriorment apareix una altre wiki, la OUWiki, creada per la Open University. 

Cadascuna amb els seus punts forts i dèbils, la Nwiki té al seu favor que porta molt més 

temps disponible pels usuaris de Moodle i disposa d'una gran comunitat que la fa servir, 

gràcies a les seves moltes funcionalitats, però té en contra un codi poc estructurat, degut a 

que s'ha anat creant mitjançant diferents projectistes que aprofitaven el seu projecte final de 

carrera  per  col·laborar  en la  millora de la  Nwiki,  per  l'altre  banda tenim la OUWiki  que 

disposa d'un codi molt més robust, degut en part a que ha estat desenvolupada per un únic 

programador, però amb carències en quant a funcionalitats, entre les quals es troba la de no 

permetre crear wikis amb la sintaxis wiki (precisament un dels grans avantatges que aporta 

la sintaxis wiki és la seva facilitat/potència davant llenguatges com l'HTML).

Com que la ewiki no cobria les necessitats de la comunitat i portava molts anys sense que 

algú la evolucionés, es va decidir canviar-la, es van escollir com a candidates la Nwiki i la  

OUWiki  per  formar  part  de  la  futura  versió  de  Moodle  2.0.  La  decisió  es  va  prendre 

mitjançant una enquesta oberta a tota la comunitat Moodle per votar per quina creia que era 

la millor opció. Com ja s'ha explicat, un dels punts forts de la Nwiki es la gran comunitat que 

la fa servir, per la qual cosa la votació va tenir un guanyador clar, la Nwiki.

La part més fàcil ja s'havia aconseguit, ara calia reescriure la Nwiki des de cero per tal de 

solucionar el seu gran problema, un codi massa enrevessat i molt poc documentat, com que 

la nova versió de Moodle 2.0 es refà totalment i canvien totes les llibreries, dóna l'oportunitat 

de refer totalment la Nwiki i obligarà a crear un procés de migració per tal de donar suport a 

les altres wikis descartades, principalment a la ewiki ja que fins a aquest moment ha sigut el  

mòdul wiki oficial i lògicament s'han de poder migrar les seves dades cap a la nova wiki.

Aquest últim punt, la migració de dades, és el principal requisit que va imposar la gent de 

Moodle per poder entrar com a mòdul oficial, i aquí es on comença el meu projecte final de 

carrera.
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4.2 Situació actual

La Wiki 2.0 es troba davant d'un gran repte, canviar l'estructura del seu funcionament intern, 

sense perdre cap de les seves funcionalitats que l'han feta ser escollida per substituir a la 

ewiki. 

Un dels grans canvis en la nova Wiki 2.0 es troba en la definició del model de dades, aquest 

canvia significativament respecte al antic, tan de la Nwiki com de la ewiki i provoca que totes 

les  wikis  creades  amb  aquestes  versions  s'hagin  d'adaptar  al  nou  esquema.  Tot  això 

provocarà haver de crear un procediment que permeti importar totes les dades antigues, 

adaptar-les correctament i en casos no suportats per la nova wiki, definir quin procediment 

han de seguir els usuaris per tal de no perdre les seves dades.

Per tal d'afegir un grau més de dificultat, els modes de grup de la ewiki, com nwiki no son 

compatibles amb la nova wiki 2.0 i  tot  el procés de migració de les dades es troba mig 

començat, una persona porta realitzar-ho durant els últims 6 mesos, però sense cap tipus de 

documentació que permeti  fer-se una idea de com s'estava realitzant.  El  que obligarà a 

entendre el seu funcionament llegint directament del codi deixat.

El canvi de versió a Moodle 2.0 també obliga a treballar amb PHP 5 (fins la versió 1.9.X era 

opcional), pel que caldrà un temps de formació per conèixer els canvis que això comporta.

4.3 Objectius del projecte

Els objectius principals són:

• Realitzar una proposta per a la migració dels casos no compatibles de les altres 

versions de les wikis cap a la Wiki 2.0.

• Desenvolupar un procés de migració de les wikis ewiki i Nwiki cap a la Wiki 2.0.

• Generar  una documentació  del  procés de migració  clara,  que faciliti  a  posteriors 

programadors la modificació del procés de migració si s'escau.

• Adaptar els blocs de la Nwiki a la nova Wiki 2.0.

• Integrar completament la wiki dintre el nou sistema Moodle 2.0.

• Tornar a dissenyar la pestanya Històric.

• Implementar les còpies de seguretat dintre la wiki.

• Aconseguir que la nova wiki resultant esdevingui mòdul oficial de Moodle.
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4.4 Abast

Una vegada finalitzat el projecte:

• Les  wikis  en  format  ewiki  de  versions  anteriors  a  2.0  es  migraran  de  forma 

automàtica al instal·lar la nova versió de Moodle 2.0.

• Les wikis en format dfwiki i nwiki disposaran d'un mecanisme que permetrà migrar-

les cap a la nova versió de Moodle 2.0.

• La  documentació  generada  especificarà  cas  per  cas  quines  modificacions  s'han 

realitzat per migrar les dades.

• La nova wiki  disposarà  dels  blocs  ja  disponibles  en la  nwiki  i  permetrà  que els 

professors els pugin incloure's dintre de les activitats wiki .

• Els  rols  d'administració  i  edició  podran fer  còpies de seguretat  d'activitats  wikis, 

utilitzant l'eina específica de Còpia de seguretat.

4.5 Benefcis

Els principals beneficis són:

• Aconseguir que el mòdul wiki desenvolupat per estudiants de la UPC es converteixi 

finalment en el mòdul oficial de Moodle.

• Oferir a tota la comunitat Moodle una eina molt senzilla i a la vegada versàtil i potent.

• Les  noves  funcionalitats  al  estar  escrites  des  de  zero  permetran  corregir  errors 

heretats des de les primeres versions.

• Incrementar l'ús de les wikis dintre dels entorns Moodle.

4.6 Impacte

Al llarg d'aquest projecte o bé quan s'acabi, el nou mòdul wiki pot trobar-se dintre del codi 

oficial  de Moodle, el que permetrà una millora i estabilitat de la que disposa actualment, 

degut  al  manteniment  per  part  dels  desenvolupadors  oficials  de  Moodle  i  a  la  extensa 

comunitat que hi ha al darrera. 

Si tenim en compte que actualment la Nwiki té molta més acceptació que no pas la ewiki,  

sent el mòdul wiki oficial arribarà a tota la comunitat Moodle i sabent que actualment hi ha 

uns 35 milions d'usuaris utilitzant-lo, la repercussió que té aquest projecte es bastant gran.
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5 Metodologia

5.1 Desenvolupament àgil

Per desenvolupar el projecte s'ha fet servir una metodologia àgil, com que es desenvolupa 

en  un  entorn  web  s'ha  escollit  en  concret  l'anomenat  software  prototyping  que  té  els 

següents passos:

1. Identificar els requeriments: quina informació hi haurà d'entrada i sortida

2. Desenvolupar un prototip inicial: només es desenvolupa les interfícies

3. Revisió: els clients i usuaris finals examinen el prototip, donen la seva retroacció i  

canvis a fer.

4. Revisió i millora del prototip: utilitzant la retroacció, les especificacions i el prototip es  

poden millorar. Si s'introdueixen canvis caldrà repetir els passos 3 i 4.

Concretament s'ha utilitzat en la seva variant extreme prototyping, que és el més adient en el 

desenvolupament  d'aplicacions  web.  El  desenvolupament  es  produeix  en  tres  fases, 

cadascuna basada en l'anterior:

1. Prototip estàtic escrit en HTML.

2. Les pantalles son totalment funcionals, però la capa de dades es simulada.

3. S'implementa la capa de dades.

5.2 Decisió

Degut a la continuada retroacció amb la comunitat Moodle i a treballar amb un codi beta, es 

a dir, un codi realitzat que avui funciona però demà no se sap, era necessari la realització de 

iteracions curtes per poder corregir errors d'una forma més àgil. Aquestes iteracions curtes 

obliguen a portar el  treball  al  dia per tal  de poder presentar les novetats  en la  següent 

reunió.
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5.3 Avantatges

• Les freqüents  versions desenvolupades permet  una ràpida revisió d'aquestes i  la 

seva posterior modificació.

• Els possibles errors en el  codi  es troben molt  ràpidament,  el  que evita haver de 

perdre molt de temps en tornar a dissenyar, implementar i provar de nou el codi.

• Facilita enormement la incorporació de millores.

5.4 Desavantatges

• Poc recomanable en projectes grans.

• Falta de planificació inicial que pot provocar desconfiança per part del client.

• El procés de creació de codi no facilita la generació de documentació.
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6 Disseny

6.1 Actors de sistema

En Moodle trobem diversos actors definits per defecte, però es poden afegir-ne amb facilitat 

partint  d'un  ja  creat  o  bé crear-ne un des de zero  i  donar-li  permisos específics.  En la 

realització d'aquest projecte els tres actors utilitzats son:

• Administrador: Rol que té tots el permisos dintre el sistema

• Professor: Rol que té tots els permisos dintre d'un curs

• Alumne: Rol que només té permisos per veure i participar en les activitats i recursos.

6.2 Casos d'ús

6.2.1 Introducció

A continuació  definirem  els  diferents  casos  d'us  de  les  tasques  realitzades  al  llarg  del 

projecte, s'han especificat casos d'ús pels blocs, la pestanya Map i per la còpia de seguretat 

d'un curs incloent una activitat wiki.

Figura 2: Actors del sistema
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6.2.2 Cas d'ús Cercar pàgines

Cas d'ús: Cercar pàgines

Actors: Admin, Professor i Alumne

Propòsit: Cercar pàgines wiki amb el contingut especificat

Resum: L'usuari accedeix a una wiki, introdueix el text que vol cercar i el sistema li retorna 

les pagines que contenen el text que ha introduït.

Curs típic d'esdeveniments

Accions dels actors Resposta del sistema

2. L'usuari introdueix un text en el formulari i 

escull l'opció de cercar

1. El sistema mostra un formulari de cerca

3.  El  sistema mostra  un llistat  de  pàgines, 

cada nom de pàgina es un enllaç que porta a 

la pàgina.

Cursos alternatius

3.a El sistema no troba cap resultat i mostra 

un missatge per informar l'usuari 

3.b  El  sistema  per  cada  pàgina  que 

coincideix amb la cerca del usuari mostra el 

nom de pàgina, un enllaç cap a la pàgina i el 

seu contingut.

*Aquest cas d'ús es pot utilitzar des d'un bloc i llavors només es retorna el llistat de pàgines, 

en canvi si s'utilitza des del formulari de cerca de la wiki, es retorna a demés el contingut de 

cada pàgina.
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6.2.3 Cas d'ús Crear pàgina

Cas d'ús: Crear pàgina

Actors: Admin, Professor i Alumne

Propòsit: Crear una nova pàgina wiki

Resum: L'usuari accedeix a una wiki, introdueix el nom de pàgina i el sistema crea una 

nova pàgina.

Curs típic d'esdeveniments

Accions dels actors Resposta del sistema

2.  L'usuari  introdueix  el  nom de  la  pàgina 

que  vol  crear  dintre  el  formulari  i  escull 

l'opció crear.

4. L'usuari indica que vol continuar.

6. L'usuari introdueix el contingut i desa.

1. El sistema mostra un formulari de creació 

de  pàgina  i  el  llistat  de  pàgines  sense 

contingut.

3. El sistema mostra de nou un formulari per 

confirmar el nom de pàgina.

5. El sistema mostra el formulari per introduir 

el contingut de la pàgina wiki.

7. El sistema crea la nova pàgina i desa el 

contingut a la base de dades.

Cursos alternatius

2.a. L'usuari introdueix el nom de la pàgina 

que vol crear dintre el formulari i escull una 

de les pàgines llistades.

4.b. L'usuari surt sense continuar.

6.b. L'usuari no desa el contingut.

5.b. El sistema no crea la pàgina i no  mostra 

el  formulari  per  introduir  el  contingut  de  la 

pàgina wiki.

7.b.  El sistema crea la pàgina buida sense 

desar el contingut a la base de dades.
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6.2.4 Cas d'ús Llistar contribucions

Cas d'ús: Bloc Llistar contribucions

Actors: Admin, Professor i Alumne

Propòsit: Mostrar informació sobre les pàgines wiki on ha contribuït l'usuari

Resum: L'usuari accedeix a una wiki, i obté un llistat amb les pàgines wiki on ha contribuït

Curs típic d'esdeveniments

Accions dels actors Resposta del sistema

2. L'usuari prem sobre una de les pàgines.

1. El sistema mostra un llistat amb totes les 

pàgines  on  ha  contribuït  l'usuari  i  al  seu 

costat la icona del seu perfil.

3. El sistema mostra la pàgina.

Cursos alternatius

2.a.  L'usuari  prem  sobre  la  icona  del  seu 

perfil.

3.a. El sistema mostra el perfil del usuari.
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6.2.5 Cas d'ús Llistar pàgines

Cas d'ús: Llistar pàgines

Actors: Admin, Professor i Alumne

Propòsit: Mostrar totes les pàgines d'una wiki

Resum: L'usuari accedeix a una wiki, i obté un llistat ordenat i agrupat de totes les pàgines.

Curs típic d'esdeveniments

Accions dels actors Resposta del sistema

2. L'usuari escull una de les pàgines.

1. El sistema mostra totes les pàgines de la 

wiki  ordenades  alfabèticament  i  agrupades 

per la seva primera lletra.

3. El sistema mostra la pàgina.

Cursos alternatius

2.a. L'usuari prem sobre una de les pàgines 

que no té contingut.

4.a. L'usuari introdueix el contingut i desa.

3.a.  El  sistema  mostra  el  formulari  per 

introduir el contingut de la pàgina wiki

5.a. El sistema desa la pàgina a la base de 

dades
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6.2.6 Cas d'us Crear arbre de pàgines

Cas d'ús:  Crear Arbre de pàgines

Actors: Admin, Professor i Alumne

Propòsit: Mostrar totes les pàgines d'una wiki en format arbre

Resum: L'usuari accedeix a una wiki, i obté l'estructura de pàgines de la wiki en format 

arbre.

Curs típic d'esdeveniments

Accions dels actors Resposta del sistema

2. L'usuari escull una de les pàgines.

1.  El  sistema  mostra  les  pàgines  wiki  en 

format arbre.

3. El sistema mostra la pàgina.

Cursos alternatius

2.a. L'usuari prem sobre una de les pàgines 

que no té contingut.

4.a. L'usuari introdueix el contingut i desa.

3.a.  El  sistema  mostra  el  formulari  per 

introduir el contingut de la pàgina wiki.

5.a. El sistema desa la pàgina a la base de 

dades.



Migració del mòdul Wiki cap a Moodle 2.0 35

6.2.7 Cas d'ús Mostrar navegació

Cas d'ús: Mostrar navegació

Actors: Admin, Professor i Alumne

Propòsit:  Visualitzar  les  pàgines que enllacen i  les  que son enllaçades per  la  pàgina 

actual.

Resum: L'usuari accedeix a una wiki i el sistema li mostra separat per columnes, per una 

banda les pàgines que enllacen la pàgina actual i per l'altre les pàgines que son enllaçades 

per la pàgina actual.

Curs típic d'esdeveniments

Accions dels actors Resposta del sistema

2. L'usuari escull una de les pàgines.

1.  El  sistema  mostra  les  pàgines  que 

enllacen  i  les  que  son  enllaçades  per  la 

pàgina actual.

3. El sistema mostra la pàgina.

Cursos alternatius

2.a. L'usuari prem sobre una de les pàgines 

que no té contingut.

4.a. L'usuari introdueix el contingut i desa.

3.a.  El  sistema  mostra  el  formulari  per 

introduir el contingut de la pàgina wiki.

5.a. El sistema desa la pàgina a la base de 

dades.
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6.2.8 Cas d'ús Mostrar actualitzacions

Cas d'ús: Mostrar actualitzacions

Actors: Admin, Professor i Alumne

Propòsit:  Visualitzar les pàgines que han sigut actualitzades des de l'última entrada al 

sistema.

Resum: L'usuari  accedeix  a  una wiki  i  el  sistema li  mostra  les pàgines que han sigut 

modificades i creades des de la seva última entrada al sistema.

Curs típic d'esdeveniments

Accions dels actors Resposta del sistema

2. L'usuari escull una de les pàgines.

1.  El  sistema mostra  les  pàgines  que  han 

sigut actualitzades des de l'última entrada al 

sistema

3. El sistema mostra la pàgina.

Cursos alternatius

2.a. L'usuari prem sobre una de les pàgines 

que no té contingut.

4.a. L'usuari introdueix el contingut i desa.

3.a.  El  sistema  mostra  el  formulari  per 

introduir el contingut de la pàgina wiki.

5.a. El sistema desa la pàgina a la base de 

dades.
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6.2.9 Cas d'ús Llistar pàgines orfes

Cas d'ús: Llistar pàgines orfes

Actors: Admin, Professor i Alumne

Propòsit: Visualitzar les pàgines que no son enllaçades per cap pàgina

Resum: L'usuari accedeix a una wiki, i obté un llistat de les pàgines que no son enllaçades 

per cap  altre pàgina.

Curs típic d'esdeveniments

Accions dels actors Resposta del sistema

2. L'usuari escull una de les pàgines.

1. El sistema mostra totes les pàgines de la 

wiki  que  no  son  enllaçades  per  cap  altre 

pàgina.

3. El sistema mostra la pàgina.

Cursos alternatius

2.a. L'usuari prem sobre una de les pàgines 

que no té contingut.

4.a. L'usuari introdueix el contingut i desa.

3.a.  El  sistema  mostra  el  formulari  per 

introduir el contingut de la pàgina wiki

5.a. El sistema desa la pàgina a la base de 

dades
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6.2.10 Cas d'ús Mostrar informacions

Cas d'ús: Mostrar informacions

Actors: Admin, Professor i Alumne

Propòsit: Mostrar diversa informació referent a la wiki on es troba l'usuari

Resum: L'usuari accedeix a una wiki, i el sistema mostra varies opcions per mostrar la 

informació desitjada

Curs típic d'esdeveniments

Accions dels actors Resposta del sistema

2.  L'usuari  escolleix  una  de  les  opcions 

disponibles.

1. El sistema mostra el llistat de pàgines de 

la wiki i el següent llistat d'opcions:

a) Llistar les contribucions de l'usuari.

b) Llistar les pàgines en format arbre.

c) Visualitzar les pàgines que enllaça 

la  pàgina  actual  i  quines  enllacen 

amb ella.

d)  Llistar  les  pàgines  que  no  son 

enllaçades per cap altre pàgina.

e)  Llistar  les  pàgines  de  la  wiki 

ordenades alfabèticament.

f)  Llistar  les  pàgines  de  la  wiki 

modificades des de l'última entrada al 

sistema.

3. El sistema mostra un llistat d'opcions en 

una  llista  i  segons  l'opció  escollida  per 

l'usuari mostra la informació demanada.
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6.2.11 Cas d'ús Generar còpia de seguretat

Cas d'ús: Generar còpia de seguretat

Actors: Admin i Professor

Propòsit: Fer una còpia de seguretat de les wikis d'un curs i si es vol el seu contingut

Resum: L'usuari  accedeix  a  un  curs,  inicia  la  còpia  de seguretat  de curs  i  guarda la 

informació de les wikis que disposa el curs.

Curs típic d'esdeveniments

Accions dels actors Resposta del sistema

2.  L'usuari  escull  l'opció  de  generar  una 

còpia de seguretat de curs.

4. L'usuari escull les wikis que vol guardar i 

si també vol les dades d'usuari.

6.  L'usuari  baixa  el  fitxer  generat  amb  la 

còpia de seguretat de les wikis.

1.  El  sistema  mostra  totes  les  opcions 

d'Administració

3. El sistema mostra la pàgina on l'usuari pot 

escollir  quines  activitats  i  recursos  vol 

guardar i si vol a demés les dades d'usuari

5.  El  sistema inicia  el  procés  de  còpia  de 

seguretat  i  una  vegada  acabat  mostra  al 

usuari el fitxer generat.

Cursos alternatius

4.a. L'usuari no selecciona cap wiki

5.a. El sistema no desa cap informació de les 

wikis
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7 Model de dades

7.1 Model de dades de la Wiki 2.0

Figura 3: Model de dades de la Wiki 2.0
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7.1.1 Descripció dels camps

Wiki
Taula que conté les diferents wikis de cada curs

id Clau primària

course Identificador al qual pertany la wiki

name Nom de la wiki

intro Resum de la wiki

introformat Format del atribut intro

timecreated Data de creació de la wiki

timemodified Data última modificació de la wiki

firstpagetitle Nom de la primera pàgina de la wiki

wikimode Mode de la wiki

defaultformat Editor de la wiki

forceformat Indica si l'editor de la wiki es obligat o opcional

editbegin Data d'inici de disponibilitat de l'activitat

editend Data de fi de disponibilitat de l'activitat

Wiki_subwikis
Taula que conté les diferents subwikis de cada Wiki

id Clau primària

wikiid Identificador de la wiki a la qual pertany

groupid Identificador del grup al qual pertany la subwiki

userid Identificador del propietari de la subwiki

Wiki_pages
Taula que conté la informació de cada pàgina wiki

id Clau primària

subwikiid Identificador de la subwiki a la qual pertany

title Nom de la pàgina

cachedcontent Contingut de la pàgina parsejat

timecreated Data de creació de la pàgina

timemodified Data última modificació de la pàgina

timerendered Data última visualització de la pàgina

userid Identificador del autor de la pàgina

pageviews Vegades que s'ha visualitzat una pàgina

readonly Indica si la pàgina es només de lectura
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Wiki_links
Taula que conté els enllaços dintre de cada pàgina

id Clau primària

subwikiid Identificador de la subwiki al qual pertany

frompageid Identificador de la pàgina on apareix l'enllaç

topageid Identificador de la pàgina on apunta l'enllaç

tomissingpage Títol de la pàgina (no creada) a la que apunta l'enllaç

Wiki_versions

Taula que conté les diferents versions de cada pàgina

id Clau primària

pageid Identificador de la pàgina a la qual pertany

content Contingut de la versió

contentformat Format del contingut de la versió

version Número de la versió

timecreated Data de la creació de la versió

userid Identificador del usuari que va crear la versió

Wiki_synonyms
Taula que conté els diferents sinònims de cada pàgina

id Clau primària

subwikiid Identificador de la subwiki al qual pertany

pageid Identificador de la pàgina

pagesynonym Nom del sinònim

Wiki_locks
Taula que conté la informació per poder bloquejar les seccions quan 

s'editen

id Clau primària

pageid Identificador de la pàgina

sectionname Nom de la secció on s'aplica el bloqueig

userid Identificador del usuari que editant la secció

lockedat Data de l'inici del bloqueig
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7.2 Model de dades de la Nwiki

Figura 4: Model de dades Nwiki
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7.2.1 Descripció dels camps

Wiki
Taula que conté les diferents wikis de cada curs

id Clau primària

course Identificador del curs al qual pertany la wiki

name Nom de la wiki

intro Resum de la wiki

introformat Format del atribut intro

pagename Nom de la primera pàgina de la wiki

timemodified Data última modificació de la wiki

editable Indica si els alumnes poden modificar les pàgines wiki

attach Indica si els alumnes poden pujar arxius

restore Indica si els alumnes poden restaurar una versió anterior

editor Editor de la wiki

studentmode Mode de grup

teacherdiscussion Indica si el professor té permisos per iniciar discussions

editanothergroup Indica si els alumnes poden modificar les pàgines d'altres 

grups

editanotherstudent Indica si els alumnes poden modificar les pàgines d'altres 

alumnes

votemode Si es permet o no votar les pàgines

listofteachers Indica si es permet que els alumnes vegin la llista de 

professors que participen en la wiki

editorows Número de columnes del editor

editorcols Número de files del editor

evaluation Indica el mètode d'avaluació

notetype Indica el tipus d'avaluació

wikicourse Indica si la wiki està en format mode de curs
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Wiki_pages
Taula que conté la informació de cada pàgina wiki

id Clau primària

pagename Nom de la pàgina

version Identificador de la versió

content Text de la pàgina

author Nom de l'usuari que ha editat la pàgina

userid Identificador del usuari que ha editat la pàgina

created Data de creació de la primera versió de la pàgina

lastmodified Data de creació de la pàgina

refs Llistat dels enllaços continguts dintre la pàgina

hits Nombre de visites de la pàgina

editable Indica si la pàgina pot ser editada pels estudiants

highlight Indica si la pàgina ha estat remarcada

dfwiki Identificador de la wiki a la qual pertany

editor Format del contingut de la pàgina

groupid Identificador del grup al qual pertany

ownerid Identificador del propietari de la pàgina

Wiki_synonyms
Taula que conté els diferents sinònims de cada pàgina

id Clau primària

syn Sinònim 

original Nom original

dfwiki Identificador de la wiki a la qual pertany

groupid Identificador del grup al qual pertany

ownerid Identificador del propietari o grup

Wiki_votes
Taula que conté la informació dels vots de cada pàgina

id Clau primària

pagename Nom de la pàgina

version Nombre de la versió a la qual pertany el vot

dfwiki Identificador de la wiki

username Nom d'usuari de la persona que ha emès el vot
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Wiki_locks
Taula que conté la informació per poder bloquejar les seccions 

quan s'editen

id Clau primària

wikiid Identificador de la wiki

pagename Nom de la pàgina que es bloqueja

lockedby Identificador del usuari que ha iniciat el bloqueig

lockedsince Data de l'inici del bloqueig

lockedseen Data de l'última edició del usuari

groupid Identificador del grup

ownerid Identificador d'usuari que està editant

�

Wiki_evaluation
Taula que conté la informació 

id Clau primària

pagename Nom de la pàgina que es bloqueja

wikiid Identificador de la wiki

groupid Identificador del grup de la pàgina

ownerid Identificador del usuari propietari de la pàgina

userid Identificador del usuari que fa la avaluació

wikigrade Identificador de la pàgina d'avaluació

wikigrade_initial Identificador de la pàgina inicial d'avaluació

comment Text de la avaluació

Wiki_evaluation_edition
Taula que conté la informació

id Clau primària

wiki_pageid Identificador de la pàgina a la qual pertany

userid Identificador d'usuari que fa l'avaluació

valoration Valoració

feedback Retroacció
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7.3 Model de dades de la ewiki

Figura 5: Model de dades ewiki
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7.3.1 Descripció dels camps

Wiki
Taula que conté les diferents wikis de cada curs

id Clau primària

course Identificador al qual pertany la wiki

name Nom de la wiki

summary Resum de la wiki

pagename Nom de la pàgina inicial

wtype Mode de la wiki

ewikiprinttitle Indica si es mostra el títol de pàgina

disablecamelcase Indica si camelcase estarà desactivat

setpageflags Indica si els alumnes poden modificar els 

indicadors de les pàgines

strippages Indica si els alumnes poden eliminar versions

removepages Indica si els alumnes poden eliminar pàgines

revertchanges Indica si es poden eliminar versions que 

compleixin certs requisits

initialcontent Data de fi de disponibilitat de l'activitat

timemodified Data d'última modificació de la wiki

Wiki_entries
Taula que conté les diferents subwikis de cada Wiki

id Clau primària

wikiid Identificador de la wiki a la qual pertany

course Identificador del curs a la qual pertany

groupid Identificador del grup al qual pertany la subwiki

userid Identificador del propietari de la subwiki

pagename Nom de la pàgina inicial

timemodified Data d'última modificació
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Wiki_pages
Taula que conté la informació de cada pàgina wiki

id Clau primària

pagename Nom de la pàgina

version Identificador de la versió

flags Indicadors del contingut de la pàgina

content Contingut de la pàgina parsejat

author Nom de l'usuari que ha editat la pàgina

userid Identificador del autor de la pàgina

created Data de creació de la pàgina

lastmodified Data de l'última modificació

refs Llistat dels enllaços continguts dintre la pàgina

meta Informació dels arxius adjunts

hits Nombre de visites de la pàgina

wiki Identificador de la subwiki a la qual pertany

Wiki_locks
Taula que conté la informació per poder bloquejar l'edició de les 

pàgines wiki

id Clau primària

wikiid Identificador de la wiki a la que pertany la pàgina

pagename Nom de la pàgina que s'està editant

lokedby Identificador del usuari que està editant

lovkedsince Data que indica des de quan s'està editant

lockedseen Data de l'última edició del usuari 
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8 Seguiment del projecte

8.1 Tasca 0: Introducció a Moodle 2.0

La primera tasca va ser conèixer el nou codi de Moodle 2.0, degut al gran canvi produït en la 

nova versió.

En aquesta revisió dels canvis cal remarcar:

• Orientació a objectes:

◦ S'han reformat la  majoria  de funcions de Moodle,  ara moltes funcions només 

reben un únic paràmetre, un objecte que conté els paràmetres necessaris, en 

comptes  de  molts  paràmetres.  Aquest  nou  funcionament  s'utilitza  bastant  en 

funcions que treballen amb la base de dades, el que ajuda a reduir el nombre de 

paràmetres s'han de passar.

◦ Creació d'una nova capa de gestió de la base de dades, es fa servir l'objecte DB 

que conté totes les funcions per tractar l'estructura de la base de dades i per altre 

part  totes les dades que conté.  Aquest  objecte si  detecta un error  llença una 

excepció, el que permet tractar els errors d'una forma molt més fàcil.

◦ Nous  mètodes  per  mostrar  elements  de  Moodle,  s'ha  creat  una  nova  classe 

anomenada OUTPUT que conté totes les funcions necessàries per pintar  per 

pantalla informació del propi sistema.

• Nova forma d'emmagatzemar els arxius, es realitza un hash del arxiu a guardar i es 

desa a  la  base de dades per  cada ús que s'en fa  dintre del  sistema,  d'aquesta 

manera només es guarda l'arxiu una única vegada. Es pot  restringir  l'accés dels 

arxius mitjançant l'ús de regles. 

• Utilització d'excepcions de forma generalitzada per tal de millorar el control d'errors.

8.2 Tasca 1: Migració dades

8.2.1 Introducció

Una vegada conegudes les novetats incorporades en el codi de Moodle 2.0, ara calia fer un 

estudi del codi ja existent que migrava les dades d'altres wikis (Nwiki i ewiki) cap a la nova 

Wiki. 

Aquest codi només tenia en compte que les dades que es migraven provenien d'una Wiki 

configurada Sense grups, per tant totes les altres configuracions de wikis (Grups Separats i 
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Grups Visibles) no es migraven correctament. Cal dir que el codi contenia errors, com per 

exemple un que provocava que les wikis amb més d'un enllaç es migressin perdent tots els 

enllaços menys un.

8.2.2 Introducció al groupmode, studentmode i wtype

Moodle disposa de tres tipus de modes de grup (groupmode) per treballar amb les diferents 

activitats disponibles, aquest modes indiquen si el treball a fer es en grup o no. 

El professor decideix si en l'activitat tothom pertany al mateix grup (No groups), si només es 

pot veure el que fan el membres del mateix grup (Separate groups) o si es pot veure el 

treball de tots els grups (Visible groups):

• No groups: Els grups creats dintre del curs no afecten a l'activitat, els alumnes veuen 

el que fan els altres independentment de si pertanyen a grups diferents.

• Separate groups: Els grups creats dintre del curs separen els alumnes per grups 

dintre d'una activitat, d'aquesta manera només els membres que pertanyin al mateix 

grup veuran, el que fan els altres membres del mateix grup.

• Visible groups: Els grups creats dintre del curs separen els alumnes per grups dintre 

d'una activitat,  però no es limita la  visibilitat  d'altres grups,  d'aquesta manera els 

membres de qualsevol grup veuran, el que fan els altres membres d'altres grups. 

Aquest tipus de grup només permet interactuar amb els membres del mateix grup.

La Nwiki afegeix tres tipus de mode de grups (studentmode) interns per configurar el seu 

comportament depenent el groupmode escollit dintre l'activitat.

• Students in group: Treball en grup.

• Separate  students:  Treball  individual,  tantes  wikis  com  alumnes  hi  hagi,  i  els 

estudiants no poden veure les wikis d'altres que pertanyen al mateix grup.

• Visible students: Treball individual, tantes wikis com alumnes hi hagi, i els estudiants 

poden veuen les altres wikis.

La  ewiki  afegeix  tres  tipus  de  mode  de  grups  (wtype)  interns  per  configurar  el  seu 

comportament depenent el groupmode escollit dintre l'activitat.

• Teacher: La wiki només pot editar-la el professor.

• Group: Treball en grup.

• Student: Treball individual, tantes wikis com alumnes hi hagi.
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8.2.3 Anàlisi mode de grup Nwiki

Explicarem breument els diferents 9 modes de configurar la Nwiki:

No groups: No hi ha grups, tots son part d'un gran grup. Per tant tots els estudiants poden 

veure i modificar el mateix wiki.

• Students in group: Hi ha una única wiki. Els estudiants veuen i modifiquen l'única 

wiki.

• Separate students: Hi ha tantes wikis com participants. Els estudiants només poden 

veure/editar la seva wiki.

• Visible students: Hi ha tantes wikis com participants. Els estudiants poden veure les 

wikis dels demés però només poden editar-les si tenen permisos.

Separate groups: Cada estudiant només pot veure i modificar les wikis del seu propi grup. 

• Students in group:  Hi ha tantes wikis com grups. Els estudiants només veuen les 

wikis del seu grup.

• Separate  students:  Hi  ha  tantes  wikis  com  participants  organitzats  en  grup.  Els 

estudiants només veuen la seva pròpia wiki.

• Visible  students:  Hi  ha  tantes  wikis  com  participants  organitzats  en  grup.  Els 

estudiants només veuen les wikis del seu grup.

Visible groups: Cada estudiant pot modificar el seu propi wiki i veure les wikis dels altres 

grups. 

• Students in group:  Hi  ha tantes wikis  com grups.  Els estudiants poden veure els 

diferents grups i poden editar totes les wikis.

• Separate  students:  Hi  ha  tantes  wikis  com  participants  organitzats  en  grup.  Els 

estudiants poden veure totes les wikis que no siguin del seu grup, però només poden 

modificar la seva pròpia wiki.

• Visible  students:  Hi  ha  tantes  wikis  com  participants  organitzats  en  grup.  Els 

estudiants poden veure totes les wikis, però només poden editar la seva pròpia wiki.

8.2.4 Anàlisi mode de grup ewiki

Explicarem breument els diferents 9 modes de configurar la ewiki:

No groups: No hi ha grups, tots son part d'un gran grup. Per tant tots els estudiants poden 

veure i modificar el mateix wiki.

• Teacher: Hi ha una única wiki. Els estudiants poden veure-la però només el professor 

pot editar-la.

• Group: Hi ha una única wiki. Els estudiants i professors veuen i modifiquen l'única 
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wiki.

• Student: Hi ha tantes wikis com participants. Els estudiants només poden veure/editar 

la seva pròpia wiki i els professors poden editar-les totes.

Separate groups: Cada estudiant només pot veure i modificar les wikis del seu propi grup. 

• Teacher: Hi ha tantes wikis com grups. Els estudiants només veuen les wikis del seu 

grup.

• Group: Hi ha tantes wikis com grups. Els estudiants només veuen les wikis del seu 

grup.

• Student: Hi ha tantes wikis com participants. Els estudiants només veuen les wikis del 

seu grup i poden editar la seva wiki, mentre que els professors poden editar-les totes.

Visible groups: Cada estudiant pot modificar el seu propi wiki i veure les wikis dels altres 

grups. 

• Teacher: Hi ha tantes wikis com grups. Els estudiants veuen totes les wikis.

• Group: Hi ha tantes wikis com grups. Els estudiants poden veure totes les wikis.

• Student: Hi ha tantes wikis com participants. Els estudiants poden veure totes les wiki 

i editar la seva, mentre els professors poden editar-les totes.

8.2.5 Anàlisi mode de grup Wiki 2.0

Explicarem  breument  els  únics  3  modes  de  configurar  la  Wiki  2.0,  justament  els  que 

proporciona Moodle:

No groups: No hi ha grups, tots els participants comparteixen la mateixa wiki, tothom la pot 

editar.

Separate groups: Cada estudiant només pot veure i modificar la wiki del seu propi grup.

Visible groups: Cada estudiant pot veure les wikis dels diferents grups però només pot 

editar la wiki del seu propi grup.
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8.2.6 Solucions proposades

Com hem vist hem de migrar modes de grup que no existeixen en la Wiki 2.0, i per tant ens 

veurem obligats a modificar en alguns casos l'estructura de les wikis per tal d'adaptar-les a la 

nova.

En les següents taules veurem especificat per a cada cas quins requereixen d'un tractament 

especial:

Nwiki cap a Wiki 2.0

No groups Separate Groups Visible Groups

Students 

in group

No cal realitzar cap 

procés especial

No cal realitzar cap 

procés especial

No cal realitzar cap 

procés especial

Separate 

Students

Cal modificar el contingut 

de la wiki

Cal modificar el contingut 

de la wiki

Cal modificar el contingut 

de la wiki

Visible 

Students

Cal modificar el contingut 

de la wiki

Cal modificar el contingut 

de la wiki

Cal modificar el contingut 

de la wiki

ewiki cap a Wiki 2.0

No groups Separate Groups Visible Groups

Teacher No cal realitzar cap 

procés especial

No cal realitzar cap 

procés especial

No cal realitzar cap 

procés especial

Group No cal realitzar cap 

procés especial

No cal realitzar cap 

procés especial

No cal realitzar cap 

procés especial

Student Cal modificar el contingut 

de la wiki

Cal modificar el contingut 

de la wiki

Cal modificar el contingut 

de la wiki

En la següent taula veurem les diferents accions que es poden realitzar per solucionar el 

problema:
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NWiki cap a Wiki 2.0

Separate 
Students

i

Visible 
Students

Opció 1: Crear una pàgina inicial amb enllaços cap a les pàgines wiki de cada 
estudiant.

• Creació d'una nova pàgina inicial.

• Reanomenar totes els noms de pàgina que estiguin repetits (per cada 
grup):

◦ nomoriginalpàgina_nom_cognom_grup

• Reanomenar tots els sinònims afectats pel apartat anterior.

Pros: 

• Només  modifiquem  l'estructura 
de  la  wiki  afegint  una  nova 
pàgina.

Contres:

• Procés costós per tal de trobar si 
hi ha pàgines amb el mateix nom 
i canviar-les.

Opció 2: Crear una wiki per a cada grup del curs

• Realitzar els mateixos passos que en la opció 1

• Si  la  wiki  es  de  tipus  Separate  Students  i  estan  disponibles  els  
agrupaments, crear-ne un per cada grup i assignar el corresponent a cada 
wiki creada, d'aquesta manera només permetem als participants de cada  
grup veure el contingut de la seva wiki.

Pros: 

• Evitem  trobar  moltes  pàgines 
amb  el  mateix  nom,  hi  ha  una 
wiki  per  grup,  per  tant  procés 
menys costós.

Contres:

• Modifiquem  la  estructura  inicial 
de  la  wiki,  es  parteix  en  tants 
grups com tingui el curs.

• Si  no  estan  disponibles  els 
agrupaments  estem  permetent 
accés  d'alumnes  a  wikis  que 
abans no podien veure.
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Opció 3: Crear una wiki per a cada estudiant.

• Al crear la wiki anomenar-la segons el següent criteri:

◦ nomoriginalwiki_nom_cognom

• Si  la  wiki  es  de  tipus  Separate  Students  i  estan  disponibles  els  
agrupaments, crear-ne un per cada grup i assignar el corresponent a cada 
wiki  creada  segons  el  grup  del  estudiant,  d'aquesta  manera  només 
permetem als participants de cada grup veure el contingut de les wikis del  
seu grup.

Pros: 

• No  s'ha  de  fer  realitzar  cap 
procés  per  trobar  noms  de 
pàgines  repetits  i  després 
reanomenar-les.

Contres:

• Modifiquem  la  estructura  inicial 
de  la  wiki,  es parteix  en tantes 
parts com alumnes tingui la wiki.

Opció 2: Crear una wiki per a cada estudiant.

• Al crear la wiki anomenar-la segons el següent criteri:

◦ nomoriginalwiki_nom_cognom

Pros: 

• No  s'ha  de  fer  realitzar  cap 
procés  per  trobar  noms  de 
pàgines  repetits  i  després 
reanomenar-les.

Contres:

• Modifiquem  la  estructura  inicial 
de  la  wiki,  es parteix  en tantes 
parts com alumnes tingui la wiki.
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ewiki cap a Wiki 2.0

Student i No 
Groups

Opció 1: Crear una pàgina inicial amb enllaços cap a les pàgines wiki de cada 
estudiant.

• Creació d'una nova pàgina inicial.

• Reanomenar totes els noms de pàgina que estiguin repetits:

◦ nomoriginalpàgina_nom_cognom

• Reanomenar tots els sinònims afectats pel apartat anterior.

Pros: 

• Només  modifiquem  l'estructura  de 
la wiki afegint una nova pàgina.

Contres:

• Procés costós per tal de trobar si hi 
ha  pàgines  amb  el  mateix  nom  i 
canviar-les.

Opció 2: Crear una wiki per a cada estudiant.

• Al crear la wiki anomenar-la segons el següent criteri:

◦ nomoriginalwiki_nom_cognom

Pros: 

• No s'ha de fer realitzar cap procés 
per trobar noms de pàgines repetits 
i després reanomenar-les.

Contres:

• Modifiquem la  estructura  inicial  de 
la  wiki,  es  parteix  en  tantes  parts 
com alumnes tingui la wiki.
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ewiki cap a Wiki 2.0

Student amb 
Separate 
Groups o 

Visible Groups

Opció 1: Crear una pàgina inicial amb enllaços cap a les pàgines wiki de 
cada estudiant.

• Creació d'una nova pàgina inicial.

• Reanomenar totes els noms de pàgina que estiguin repetits (per 
cada grup):

◦ nomoriginalpàgina_nom_cognom_grup

• Reanomenar tots els sinònims afectats pel apartat anterior.

Pros: 

• Evitem trobar moltes pàgines amb el mateix 
nom, hi ha una wiki per grup, per tant procés 
menys costós.

Contres:

• Modifiquem la estructura inicial de la wiki, es 
parteix en tants grups com tingui el curs.

Opció 2: Crear una wiki per a cada grup del curs

• Realitzar els mateixos passos que en la opció 1

• Si la wiki està configurada com Separate Groups i estan disponibles  
els  agrupaments,  crear-ne  un  per  cada  grup  i  assignar  el  
corresponent  a  cada  wiki  creada,  d'aquesta  manera  només  
permetem als  participants de cada grup veure el  contingut  de  la  
seva wiki.

Pros: 

• Evitem trobar moltes pàgines amb el mateix 
nom, hi ha una wiki per grup, per tant procés 
menys costós.

Contres:

• Modifiquem la estructura inicial de la wiki, es 
parteix en tants grups com tingui el curs.

• Si  no  estan  disponibles  els  agrupaments 
estem  permetent  accés  d'alumnes  a  wikis 
que abans no podien veure.

Opció 3: Crear una wiki per a cada estudiant.

• Al crear la wiki anomenar-la segons el següent criteri:

◦ nomoriginalwiki_nom_cognom

• Si la wiki està configruada com Separate Groups i estan disponibles  
els  agrupaments,  crear-ne  un  per  cada  grup  i  assignar  el  
corresponent  a  cada  wiki  creada  segons  el  grup  del  estudiant,  
d'aquesta manera només permetem als participants de cada grup  
veure el contingut de les wikis del seu grup.

Pros: 

• No s'ha de fer realitzar cap procés per trobar 
noms  de  pàgines  repetits  i  després 
reanomenar-les.

Contres:

• Modifiquem la estructura inicial de la wiki, es 
parteix en tantes parts com alumnes tingui la 
wiki.
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8.2.7 Inici de les proves de migració amb Moodle 2.0

Mentre la gent de Moodle decidia quina opció era l'escollida, vaig continuar desenvolupant la 

migració a partir del codi realitzat anteriorment i per provar-lo vaig començar a preparar els 

entorns i jocs de proves.

Per  imposició  de  Moodle,  en  la  migració  s'havia  de  reanomenar  totes  les  taules  wiki 

existents amb el nom nomoriginal_old, així es guarden totes les dades abans de començar 

la migració, i una vegada fet, s'han de crear les noves taules de la wiki, modificar la taula  

wiki_old afegint un nou camp per indicar-nos si s'ha migrat la seva informació i omplir la 

nova taula wiki amb les dades de la wiki_old.

Amb  aquest  procediment  aconseguim  que  en  els  cursos  on  hi  havia  wikis,  aquestes 

apareguin en lloc corresponent, però sense cap contingut,  ja que aquest procés es molt 

costós i es preferible fer-lo per parts. Quan s'intenta entrar en una wiki que encara no ha 

migrat  el  seu  contingut  apareix  un  missatge  d'error  indicant  a  l'usuari  que  es  posi  en 

contacte amb el seu administrador/gestor per a que migri el seu contingut.

El administrador/gestor ha d'entrar en les preferències de la wiki i seleccionar quines wikis 

vol migrar, així es pot realitzar el procés de migració poc a poc, sense haver de recarregar el  

sistema.

Per començar a fer les proves de migració, primerament calia instal·lar un Moodle 1.9 en 

local, una vegada instal·lat vaig començar creant un curs on hi vaig afegir diverses wikis, 

com que eren les primeres proves les wikis les vaig configurar com a No Groups/Students in 

group per tal de tractar el cas més senzill.

Amb les wikis creades ara calia, primer cal fer una còpia de la base de dades, una vegada 

fet es copia el codi del Moodle 2.0 a sobre del antic (eliminant la carpeta de la wiki que ve  

amb Moodle 2.0 i posant la nostra wiki) i s'inicia el procés de migració. Si apareix qualsevol  

error, cal tornar a restaurar la base de dades que tenim guardada amb les dades del Moodle 

1.9, modificar el codi de la wiki i tornar a iniciar el procés de migració.

8.2.8 Decisió final per part de Moodle

Finalment va arribar la decisió de com s'havien de migrar les ewikis cap a la nova wiki 2.0, 

cal recordar que qualsevol de les alternatives plantejades modificava l'estructura de la wiki 

que es volia migrar.

Degut a la dificultat que comportava qualsevol de les alternatives, es va optar per modificar  

la nova wiki 2.0 per adaptar-la als modes de grup interns de l'antiga ewiki. D'aquesta manera 

es simplificava enormement el procés de migració i el que es més important, no s'havia de 

modificar l'estructura de la wiki que es migrava, ni es perdia cap funcionalitat.

Aquest canvi de postura per part de Moodle va venir donat  en gran part per una millor 
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comprensió  per  part  del  fundador  de  Moodle  (Martin  Dougiamas),  del  benefici  que 

comportava els modes de grup interns com son el student i group, el primer permet que un 

estudiant pugui realitzar un treball individualment on només ell i el professor hi tinguin accés, 

és un funcionament molt similar al disponible en les activitats tasca en mode  activitat en 

línia, que permeten a un estudiant utilitzant directament un formulari de text per entregar un 

treball escrit, la gran aportació de la wiki es precisament la seva facilitat per crear textos amb 

format, d'una forma molt senzilla, en el cas del mode de grup group és exactament igual al 

que ja disposava la pròpia wiki 2.0.

La nova versió de la wiki  canvia el  nom d'aquests dos modes de grup interns,  el mode 

student i  teacher passen a anomenar-se  Individual Wiki (en el mode de grup  teacher als 

alumnes se'ls treuen els permisos d'escriptura dintre la wiki) i el mode group a Collaborative 

Wiki, com veiem es més un canvi estètic que no pas estructural.

La resta de modificacions a fer no són tan immediates, la taula wiki_pages en la wiki 2.0 

guarda únicament l'ultima versió realitzada de cada pàgina i la resta de versions es guarden 

en la taula wiki_versions, per tant de la taula wiki_pages de la ewiki s'haurà d'extreure totes 

les versions i guardar el contingut de la última a wiki_pages i a wiki_versions la resta, afegint 

la versió 0 que no existeix en la ewiki.

Els enllaços de cada pàgina wiki ja no es troben en el camp refs de la taula wiki_pages, ara 

es troben en una taula independent anomenada wiki_links, per tant caldrà per cada pàgina 

de la ewiki comprovar els enllaços que conté i afegir-los a la taula wiki_links.

La  taula  wiki_synonymous  no  caldrà  omplir-la,  ja  que  la  ewiki  no  disposava  d'aquesta 

funcionalitat.

Figura 6: Transformació dels modes de grup interns
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Finalment caldrà tractar els arxius adjunts en les diferents wikis, per fer-ho caldrà cercar les 

pàgines que comencen per  internal://,  aquestes pàgines contenen la informació de cada 

adjunt,  com la  ubicació,  nom,  tamany,  etc..  Una  vegada  comprovat  que  l'arxiu  existeix 

s'haurà de fer servir la funció de Moodle create_file_from_pathname, que ens inserirà l'arxiu 

a l'espai de fitxers i a la base de dades.

En el moment que va arribar la decisió per part de Moodle, jo ja estava treballant en una 

nova tasca, els blocs de la wiki, per aquest motiu una altre persona es va encarregar de fer 

la implementació.

8.3 Tasca 2: Blocs de la Wiki

8.3.1 Introducció

Com que la decisió de la migració de les dades de les demés Wikis cap a la Wiki 2.0 no 

només depenia de nosaltres, sinó que la gent de Moodle tenia la última paraula, i aquesta 

podria trigar temps, es va decidir canviar de tasca, adaptar i millorar les funcionalitats dels 

blocs de la Wiki 2.0.

La primera feina va ser entendre l'estructura i com funcionaven els blocs dintre de Moodle 

2.0, per realitzar-la vaig començar observant com i quina estructura tenien els blocs oficials 

de Moodle, i una vegada familiaritzat, vaig mirar-me el codi dels blocs de la Wiki 2.0 que fins 

aquell moment s'havien adaptat a la nova versió.

Els blocs disponibles en aquell moment eren:

• wiki_contributions:  Bloc on apareixen les pàgines on s'ha contribuït  en la  seva 

elaboració.

• wiki_create: Bloc que permet crear una nova pàgina wiki sense haver d'editar una 

pàgina wiki ja existent i crear un enllaç.

• wiki_navigation: Bloc que mostra quines pàgines enllacen la pàgina wiki actual i 

quines son enllaçades per ella.

• wiki_orphaned: Bloc que mostra totes les pàgines d'una wiki que no son enllaçades 

per cap altre pàgina wiki.

• wiki_page_list: Bloc que mostra un llistat amb totes les pàgines d'una Wiki.

• wiki_search:  Bloc que permet cercar pàgines wiki  per títol  i  si  es vol també pel 

contingut.
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8.3.2 Problemes trobats

Els  blocs  disponibles  contenen  un  codi  poc  estructurat,  la  majoria  no  funcionaven 

correctament i no disposaven de les funcionalitats que sí tenia la versió per a la Wiki per 1.9,  

per  posar  un exemple,  el  bloc  de page_list  en  versions  per  Moodle  1.9  i  anteriors,  les 

pàgines wikis es mostraven dintre d'un arbre on els nodes principals eren les lletres inicials 

de cada pàgina, el bloc per la Wiki 2.0 només mostra les pàgines en format llista, el que 

dificulta enormement haver de cercar una pàgina. 

8.3.3 Tipus de blocs

Els tipus de blocs disponibles dintre de Moodle son tres, el principal es el block_base, que 

mitjançant la variable text permet mostra informació dintre del bloc. 

El tipus block_list hereta les funcionalitats del block_base i afegeix la 

possibilitat de crear un llistat d'elements afegint una icona al costat de 

cadascun d'ells. Per fer-ho incorpora la variable anomenada text on 

es troba la  informació  que es mostrarà  dintre  el  bloc  i  la  variable 

footer, on es trobarà la informació que apareixerà al peu del bloc.

El tipus block_tree hereta les funcionalitats del block_list i afegeix la 

possibilitat de crear un llistat d'elements en format arbre. Per fer-ho 

incorpora la variable items que contindrà els elements de la llista, i la 

variable icons, que contindrà les icones de cada element.

El text que es vulgui afegir dintre de cada bloc haurà d'estar en format 

html, per a que es pugui visualitar correctament.

8.3.4 Bloc wiki_orphaned

La primera millora introduïda en aquest bloc, que posteriorment va ser aplicada a tots els 

altres blocs, va ser canviar la forma com s'obtenien els paràmetres que permetien conèixer 

de  quin  grup  o  wiki  es  volia  obtenir  la  informació, 

aquest procés es feia de manera poc neta i molt poc 

segura.  S'agafaven  directament  els  paràmetres  que 

s'enviaven per la mateixa URL, el  que permetia que 

una  persona  canviés  aquests  paràmetres  i  pogués 

veure  informació  de  pàgines  Wiki  que  no 

necessàriament eren visibles originalment per l'usuari. 

Es  va  canviar  fent  ús  de  les  pròpies  funcions  de 
Figura 8: Bloc pàgines orfes

Figura  7:  Tipus  de 

blocs  disponibles  a 

Moodle 2.0
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Moodle, com per exemple groups_get_activity_group que retorna per l'usuari actual, a quin 

grup  està  assignat  dintre  d'una  activitat  en  concret,  d'aquesta  manera  evitem haver  de 

dependre de la informació que ens arriba per la URL i treballem amb informació que sabem 

es correcta. Una vegada sabem a quin grup pertany l'usuari dintre de la activitat, hem de fer 

servir la funció wiki_get_subwiki_by_group que ens retorna quina subwiki li correspon.

8.3.5 Bloc wiki_page_list

El bloc inicial ha sofert diversos canvis de tipus de bloc degut als canvis introduïts des de 

Moodle.

La primera versió només mostrava una llista de totes les pàgines, 

sense cap tipus de classificació, el que dificultava enormement poder 

cercar una pàgina.

Per millorar aquest funcionament es va optar per canviar el tipus de 

bloc, va passar de ser un bloc de tipus llista a ser un de tipus arbre, 

amb això es va aconseguir:

1. Mostrar la informació com ho feia de d'un inici la Wiki 1.9, en 

format arbre, el que permet obrir i tancar el nodes per tal de 

facilitar la cerca i reduir considerablement el tamany del bloc.

2. Com que tots els blocs de Moodle estan orientats a objectes, 

aquests  disposen  de  tots  els  elements  necessaris  per 

funcionar, com per exemple les llibreries Javascript, el que ens 

allibera de la necessitat d'incloure llibreries alienes a Moodle 

2.0.  Al  fer  ús  de  les  llibreries  pròpies  de  Moodle  ens 

assegurem  un  funcionament  correcte  quan  en  versions 

posteriors s'introdueixen millores.

La informació d'aquest bloc es mostrava com un llistat de lletres, d'on pengen les pàgines 

que comencen amb aquesta lletra, cada pàgina es un enllaç que porta cap a aquest pàgina.

La segona versió que es va fer i que ha esdevingut definitiva, converteix el bloc a tipus llista i 

mostra el llistat de pàgines ordenades alfabèticament i agrupades per la seva lletra inicial. 

Per conèixer el motiu d'aquest canvi s'ha llegir l'apartat 8.3.11.

El color de totes les pàgines segueix el CSS6  de tema escollit per tot el sistema, però les 

pàgines buides s'han de mostrar en un color vermell per indicar l'usuari que no tenen cap 

contingut. Això va ser un problema degut a que al fer servir les funcions pròpies de Moodle, 

aquestes  ja  incorporen  estils  propis,  per  poder  canviar-ho  calia  crear  un  nou  estil  que 

sobreescrivís  el  propi  de  Moodle,  com que  les  fulles  d'estils  tenen  jerarquies  definides, 

6CSS  (Cascading  Style  Sheet)  –  Fulla  d'estil  utilitzat  en  documents  HTML  per  definir  la  seva 

presentació

Figura 9: Bloc llistat 

de pàgines
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s'havia de crear una classe d'estil que canviés els enllaços dintre dels tags p7  d'HTML.

8.3.6 Bloc activity_recent

Aquest bloc pertany a Moodle i mostra per a cada usuari els canvis produïts en les activitats 

del  curs  i  la  inclusió  de nous recursos,  des  de la  seva darrera  connexió.  Per  conèixer 

aquesta informació el sistema demana a cada activitat 

que li envii els canvis que s'han produït des d'una data 

concreta, tot el procés es realitza mitjançant una crida 

a  la  funció  <nomactivitat>_print_recent_activity(  curs, 

nomscomplerts, data ), on curs es un objecte amb la 

informació del curs, nomcomplerts serveix per mostrar 

o no els noms complerts i finalment trobem la data des 

de la qual s'han de cercar actualitzacions. 

Com que la funció per a la Wiki 2.0 estava buida, no es 

mostraven  les  actualitzacions  que  es  produïen.  Per 

desenvolupar aquesta funció vaig observar el codi de 

l'activitat fòrum i tasca, degut a que son dues de les principals activitats de Moodle. 

Bàsicament la funció fa una consulta a la base de dades retornant totes les pàgines wiki 

dintre d'un curs determinat, amb una data de modificació més gran que l'ultima entrada al 

sistema del usuari. Llavors es comprova si les pàgines corresponen a una wiki configurada 

amb algun mode de grup, degut a que no es poden mostrar pàgines configurades amb el  

mode de grup separats a alumnes que no pertanyen al grup de la pàgina. 

Només si el usuari té permisos d'edició s'inclouran aquestes pàgines en el llistat final, una 

vegada s'ha fet aquesta comprovació només resta mostrar el resultat dintre del bloc, per fer-

ho cal cridar la funció print_recent_activity_note i passar-li el llistat de pàgines.

8.3.7 Bloc index

Aquest bloc encara no estava implementat i permet mostrar l'estructura de pàgines de la wiki 

com un arbre, es a dir, el node inicial és la primera pàgina i els seus nodes fills son les 

pàgines que enllaça, les demés pàgines també poden enllaçar altres pàgines, per tant també 

tindran nodes fills.

La primera decisió de disseny va ser fer servir el tipus bloc arbre, que permet utilitzar les 

llibreries pròpies de Moodle per plegar i desplegar els nodes, i proporciona les estructures 

necessàries per a la creació de tots els nodes.

7Tag p HTML- Usat dintre el llenguatge HTML per definir paràgrafs

Figura 10: Bloc d'activitat recent
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Per poder recórrer totes les pàgines, des de la pàgina inicial, passant per totes les pàgines 

que enllaça i totes les pàgines que son enllaçades per aquestes últimes. Vaig optar per fer 

servir una funció amb crides recursives a sí mateixa, a cada iteració es crea el node pare i 

els seus fills, i es fa una crida recursiva per a cadascun dels fills, així ens assegurem que es 

recorren totes les pàgines enllaçades dintre d'una Wiki. 

Com veiem en aquest bloc apareixeran totes les pàgines menys les que son òrfenes, degut 

a que aquestes no son enllaçades per cap altre pàgina i per tant no han de formar part  de 

l'arbre generat.

Aquest bloc pot provocar que es produeixin bucles infinits a l'hora de generar el contingut, un 

cas senzill  que ho provoca es quan la pàgina principal s'enllaça a sí mateixa. Per evitar 

aquest problema cal recordar en cada iteració quines pàgines ja han sigut tractades, i la 

millor  forma de  fer-ho  es  l'ús  d'un  vector  on  es  guardin  els  identificadors  de  pàgina  ja 

tractats, d'aquesta manera abans de tractar les pàgines enllaçades per la pàgina actual, 

primer comprovem si aquesta pàgina ja ha sigut tractada amb anterioritat.

8.3.8 Bloc updated

Aquest  bloc  encara  no s'havia  implementat  i  permet  mostrar  al  usuari  les  pàgines Wiki 

modificades  i  creades  des  de  la  seva  última  entrada  al 

sistema.

El  contingut  necessari  per  aquest  bloc  és  clarament  un 

llistat, per tant el tipus de bloc escollit va ser del tipus llistat. 

El bloc llistat permet especificar per a cada element en quin 

ordre apareix i quina icona se li associa, per fer-ho només 

cal fer servir les variables items i  icons, els elements aniran 

en el primer i les seves icones associades en el segon, una 

vegada  omplerts,  les  funcions  pròpies  de  Moodle 

s'encarreguen de mostrar el contingut correctament.

Per trobar les pàgines que s'han de mostrar, s'ha de realitzar 

una consulta donant la subwiki on ens trobem i la darrera 

vegada que l'usuari va entrar al sistema, les dades resultants 

s'ordenen per mostrar en primer lloc les modificacions més 

recents.

Les dades es mostren agrupades per data, d'aquesta forma 

permet que l'usuari en un ràpid cop d'ull pugui veure les últimes modificacions i quan es van 

produir. Per cada pàgina que apareix, degut a que ha sofert una modificació, es mostra a la 

seva esquerra la icona de la persona que l'ha realitzada amb un enllaç cap al seu perfil 

dintre el sistema.

Figura 11: Bloc pàgines 

actualitzades
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8.3.9 Bloc create page

Una vegada es van afegir les modificacions per a obtenir els paràmetres correctes dintre del 

bloc, es va trobar un error en el formulari que apareixia abans de poder introduir el contingut 

de  la  pàgina  wiki.  Aquest  error  provocava  que  no  es 

podien crear pàgines quan havies introduït primer el nom 

des del bloc de creació. L'error provenia del element del 

formulari on apareix el nom de pàgina.

Seguidament  explicaré  el  problema  amb  un  llenguatge 

més tècnic:

El formulari mostra el nom de la pàgina que es vol crear, 

però com que el sistema detecta que el nom de pàgina ja 

ha estat introduït amb anterioritat, mostra la caixa de text 

deshabilitada (no s'hi pot escriure), això provoca que el 

següent  formulari  d'introducció  de  contingut  no  pugui 

llegir  el  nom de  pàgina  (si  un  camp de  formulari  està 

deshabilitat, la funció que obté el seu contingut retorna un 

valor buit), el que provoca l'aparició d'un error al intentar 

crear contingut per una pàgina sense nom.

La solució va ser deixar habilitada la caixa de text on apareix el nom de pàgina, i per evitar 

que es pugui canviar el nom, es va treure la possibilitat de poder escriure-hi.

8.3.10 Llenguatge i ajuda en els blocs

Totes les cadenes de text mostrades per blocs i mòduls dintre de Moodle s'han de poder 

mostrar en la llengua especificada per l'usuari o administrador del sistema. 

Moodle dóna als desenvolupadors les eines necessàries per especificar per a cada cadena 

de text quin text s'ha de mostrar. Tan en Moodle 1.X com en la versió 2.0 les cadenes a 

mostrar (que no siguin del llenguatge anglès) es guarden en la carpeta moodledata/lang/ 

dintre d'aquesta carpeta lang s'ha de crear una nova carpeta amb la llengua escollida (per 

exemple pel català seria ca_utf8) i dintre la carpeta d'idioma es crea un arxiu amb el nom del 

mòdul que s'està desenvolupant (en el cas de la wiki crearíem l'arxiu wiki.php). Les cadenes 

del llenguatge anglès s'han guardar <al directori de moodle>/lang/en_utf8.

Dintre dels arxius de cadenes, hem de crear per a cada traducció la següent estructura:

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

Com veiem tenim una clau que identifica dintre el sistema quina cadena es necessita i el text 

associat per aquesta clau.

Figura 12: Bloc de creació de 

pàgines
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Per mostrar les cadenes les hem de cridar amb la funció :

function get_string(clau, component, objecte_cadena)

La funció rep la clau, el nom del arxiu on es troba i finalment cadenes de text dintre d'un 

objecte per fer-los servir dintre del text associat a la clau.

Totes les cadenes de text  eren accessibles des de qualsevol  mòdul  i  bloc,  però durant 

mitjans d'Abril  de 2010 aquesta visibilitat va canviar, i  des dels mòduls continuaven sent 

accessibles però des dels blocs van deixar de ser-ho. La nova ubicació dels langs havia de 

ser <nom del directori del bloc>/lang/en.

A demés també van canviar la forma de mostrar l'ajuda, observem les crides a les funcions 

respectives:

ANTERIOR: help_icon(clau, títol del enllaç, component, text enllaç)

NOVA: help_icon(clau, component, text enllaç)

A primera vista no sembla que hi hagi hagut un canvi molt gran, degut a que el canvi es 

troba en la manera com la funció obté el text que s'ha de mostrar. En la funció antiga el 

sistema utilitzava el  paràmetre clau per cercar un arxiu html  amb aquest  nom (dintre el 

directori  <moodledata>/lang/ca_utf8/help),  mentre que la funció nova utilitza el  paràmetre 

clau per cercar en l'arxiu del llenguatge que conté les cadenes text, una entrada amb el nom 

<clau>_help. Per tant passem de guardar el text d'ajuda en arxius html apart de les cadenes 

de traducció, a incloure el text com una entrada més en els fitxers de cada llenguatge.

Per donar compatibilitat  a les antigues crides a la funció  help_icon,  s'ha creat una nova 

funció,  old_help_icon,  que es un còpia exacta de com funcionava anteriorment. D'aquesta 

manera mentre es creen les noves ajudes es pot adaptar el codi ràpidament només afegint 

la partícula old_ a les crides d'aquesta funció.
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8.3.11 Modificacions profundes a la darrera versió beta Moodle

En la darrera versió beta de Moodle, hi va haver un gran canvi en el funcionament dels blocs 

tipus arbre, van passar de funcionar amb crides a funcions contingudes en la llibreria general 

de Moodle, a haver de crear per cada bloc funcions específiques per a poder mostrar el seu 

contingut. 

La conseqüència d'aquest canvi va ser que tant el bloc index, com el bloc page_list van 

deixar de funcionar, i  es va haver de prendre la decisió de si  tornar a refer els blocs o 

aprofitar que s'havia de mostrar tota la informació dels blocs dintre d'una nova pestanya a la 

Wiki, per deixar de banda els blocs i centrar-se en la nova pestanya.

Un altre canvi introduït en aquesta nova versió va ser la amplitud fixa dels blocs, el que 

impedia visualitzar correctament el bloc index, ja que cada nou nivell està tabulat respecte 

del seu pare, el que provoca que amb un arbre de només tres nivells, l'últim nivell no es 

pugui visualitzar, al quedar fora dels límits del bloc.

Mentre es prenia la decisió de si tornar-los a refer o no, vaig aprofitar per modificar el bloc 

page_list, ja que era l'únic que permetia fàcilment el canvi de tipus de bloc, el vaig convertir 

en un bloc de tipus llista. 

El seu contingut no varia gaire, les pàgines s'agrupen com passava amb el bloc de tipus 

arbre per la seva lletra inicial, el canvi es troba en que ara es mostren totes les pàgines de 

cop i abans l'usuari podia desplegar individualment cada lletra, per mostrar únicament les 

pàgines associades a la lletra escollida.

El bloc index no es podia convertir a un bloc llista, ja que la seva informació només es pot 

mostrar en un format arbre i com que l'ample dels blocs es fixa, encara que s'adaptés a la 

nova versió, molts nodes de l'arbre quedarien inaccessibles. Per aquest motiu es va decidir 

deixar de banda aquest bloc.
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8.4 Tasca 3: Modifcar la vista de cerca de pàgines

Des de els seus inicis la wiki permetia cercar pàgines pel seu títol i contingut, però per poder 

fer-ho calia incloure primer el bloc de cerca, que mostrava els resultats dintre del propi bloc.

Aprofitant  que  s'estava  refent  la  wiki  i  que  els  botons  que  permetien  entrar  dintre  la 

configuració de la wiki i afegir nous blocs es movien de la barra de navegació cap al bloc 

Settings, es va decidir aprofitar l'espai buit deixat per afegir un formulari de cerca, aquest 

formulari  permet cercar pàgines Wiki  quan estàs dintre d'una activitat  Wiki,  i  mostra els 

resultats en el mateix espai on es mostra la Wiki i no pas en el petit espai d'un bloc.

D'inici els resultats es mostraven en l'espai central de curs, però només en format llistat amb 

els noms de les pàgines Wiki que coincidien amb els paràmetres de cerca, sense aprofitar 

realment el nou espai. Per aprofitar-lo, vaig modificar el llistat de noms per un format on 

apareix el nom de la pàgina, un enllaç que porta a la pàgina i el contingut de la pàgina.

Amb aquest nou format, molt semblant a com Moodle mostra els resultats de les cerques en 

fòrums, permet que l'usuari pugi veure molt fàcilment si la pàgina que es mostra, compleix 

els requisits demanats en la cerca. 

8.5 Tasca 4:  Incloure dintre  del  bloc Navigation el  contingut del  

bloc index

Degut a la poca utilitat  que la gent de Moodle troba en els blocs dintre activitats, es va 

decidir  mostrar  el  contingut  del  bloc  índex,  dintre  del  bloc  de  Moodle  Navigation.  La 

informació  apareixeria  quan  l'usuari,  a  través  del  bloc  Navigation,  entrés  dintre  d'una 

l'activitat wiki, llavors apareixeria en format arbre tota l'estructura de pàgines de la wiki.

Primer de tot calia trobar on Moodle demanava a cada activitat la informació necessària per 

mostrar-la dintre del bloc Navigation. Doncs Moodle crida la funció wiki_extend_navigation() 

dintre del arxiu lib.php de cada activitat, aquesta funció rep com a paràmetres un node arbre, 

un objecte que conté la informació del curs, un objecte amb la informació de l'activitat on 

Figura 13: Resultat de la cerca en pàgines wiki
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s'executa i el curs module actual. Dintre de la funció cal utilitzar el node arbre per afegir-hi 

nova informació, per a que el seu contingut pugui ser mostrat posteriorment. 

En el nostre cas aprofitant que ja disposem d'una funció que ens genera l'estructura de les 

pàgines wiki en format node arbre, només calia cridar a la nostra funció passant com a 

paràmetre el node arbre que ens proporciona el propi Moodle.

Cal  mencionar  que  la  tasca  de  visualitzar  les  dades  incorporades  en  la  funció 

wiki_extend_navigation(), recau sobre el mateix bloc  Navigation, i per tant no ens hem de 

preocupar nosaltres. 

Finalment aquesta nova informació no es va incorporar per la obligatorietat que totes els 

blocs tinguessin una amplada fixa, el que impossibilitava que l'estructura de pàgines Wiki es 

pogués  visualitzar  correctament,  tal  i  com s'ha  explicat  a  Modificacions  profundes  a  la 

darrera versió beta Moodle (capítol 8.3.11).

8.6 Tasca 5: Creació de la pestanya Map

La gent  de Moodle no acaba de trobar la utilitat  d'haver de fer  servir  blocs per mostrar 

informació referent a la wiki, però sí que l'hi troba si aquesta informació es pot accedir des 

de la mateixa wiki. En el nostre cas per accedir a aquest informació s'haurà d'accedir a la 

pestanya Map.

D'aquesta manera no cal  afegir  cada vegada que es crea una nova wiki  tots els  blocs, 

només  accedint  a  aquesta  pestanya,  i  mitjançant  un  llistat  d'opcions,  es  pot  escollir  la 

informació desitjada i centralitzada en un mateix lloc.

Per afegir  aquesta informació es va decidir  reanomenar la  pestanya existent  en la Wiki, 

anomenada Navigation a Map, la pestanya Navigation com el seu nom indica, mostrava la 

informació continguda dintre del bloc Navigation.
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Estem passant d'una pestanya que només mostrava la informació d'un únic bloc, cap a una 

on es mostren diverses informacions, per tant cal crear un sistema que permeti al usuari 

decidir quina informació vol mostrar. Tenim varies possibilitats, una podria ser crear un menú 

amb les diverses opcions disponibles, com a punt positiu té que d'un cop d'ull l'usuari pot 

veure en tot moment totes les opcions, com a punt negatiu té l'espai que ocupa dintre la 

pantalla i per tant resta espai per a mostrar la informació que vol l'usuari. Un altre possibilitat 

es crear una llista desplegable que contingui totes les opcions, com a punt positiu té que pot 

aparèixer mentre s'està mostrant la informació demanada, degut a que ocupa molt poc espai 

i com a punt negatiu té que l'usuari ha de desplegar-lo cada vegada que vulgui escollir una 

opció.

Finalment es va escollir l'opció de mostrar una llista desplegable, aquesta opció s'adequa 

per una banda al format Moodle i per l'altre permet un ràpid canvi d'opció independentment 

de quina opció es trobi l'usuari.

La informació disponible dintre de la pestanya Map es:

• contributions: Apareixen les pàgines on s'ha contribuït en la seva elaboració.

• index: Mostra en format arbre des de la pàgina actual l'estructura de pàgines de la 

Wiki.

• navigation:  Mostra  quines  pàgines  enllacen  la  pàgina  Wiki  actual  i  quines  son 

enllaçades per ella.

• orphaned: Mostra totes les pàgines d'una Wiki que no son enllaçades per cap altre 

pàgina wiki.

Figura 14: Pestanya Map
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• page list: Mostra un llistat amb totes les pàgines d'una Wiki.

• updated: Mostra les pàgines wiki modificades des de l'última entrada en el sistema.

Tots  els  blocs  menys  l'index  i  page_list  es  van  portar  a  la  nova  pestanya  sense  gaire 

dificultat, tal i com s'ha explicat anteriorment, l'última versió beta de Moodle va incorporar 

modificacions en els blocs tipus arbre que van obligar a realitzar certs canvis per a que 

tornessin a funcionar.

Per a mostrar el contingut de cada pestanya es necessari crear una classe que contingui les 

operacions necessàries per obtenir el contingut a mostrar i  la funció que s'encarregui de 

mostrar  el  contingut.  Totes  aquestes  classes  es  troben  dintre  del  fitxer  pagelib.php, 

d'aquesta manera en centralitzem totes les crides per mostrar informació a l'usuari en un 

únic arxiu.

La nova pestanya Map, necessitarà doncs una nova classe, la funció inicial mostrarà les 

diverses  opcions  dintre  la  llista  desplegable  i  depenent  l'opció  que  esculli  l'usuari,  ella 

mateixa s'encarregarà de fer les crides necessàries per mostrar la informació per pantalla.

El canvi amb més dificultats de migració va ser el bloc índex, va caldre reescriure la funció 

que s'encarregava de generar l'arbre, degut als canvis en l'objecte  navigation i  també va 

caldre incloure una funció pròpia per mostrar correctament tot l'arbre generat.

La informació del bloc updated requeria d'una funció específica per obtenir les dades, dintre 

del bloc la consulta estava incrustada en el codi, però ara no es podia fer, ja que s'ha de 

respectar  el  model  vista  controlador.  Vaig  crear  una  nova  funció  anomenada 

wiki_get_updated_pages_by_subwiki(idsubwiki) dintre del arxiu  locallib.php, que rep com a 

paràmetre un identificador de subwiki  i  retorna totes les pàgines wiki  contingudes dintre 

d'aquesta subwiki que hagin estat modificades des de l'última entrada en el sistema per part 

de l'usuari. Per obtenir la última data d'entrada al sistema cal consultar la variable lastlogin, 

que es troba dintre del objecte USER8.

8USER –  Objecte de Moodle que conté totes les dades d'usuari.
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8.7 Tasca 6: Implementar els backups de la Wiki

8.7.1 Disseny

La nova versió  de Moodle  2.0 incorpora  una nova manera d'implementar  les còpies  de 

seguretat dels mòduls presents dintre Moodle.

Fins a la versió 1.9.X, totes les funcions encarregades de realitzar la còpia de la informació 

continguda dintre de cada mòdul,  es trobava dintre del  fitxer  backuplib.php (cada mòdul 

disposa del seu). Aquestes funcions creaven directament l'arxiu xml que servia més tard per 

realitzar el procés invers i recuperar tota la informació.

El  fet  d'haver de crear el  fitxer  xml directament,  té el  problema que has d'anar molt  en 

compte amb la creació de tota l'estructura del fitxer, vigilar en tot moment que tot tag obert  

es tanca en algun moment i quan es tanca comprovar que tot el contingut dintre d'aquest tag 

és realment informació que depèn d'ell. A demés cal definir i implementar totes les funcions 

d'obtenció de dades que permetran omplir l'arxiu amb la informació correcta.

Com es veu, per als desenvolupadors el procés de còpia de seguretat antic no es gaire 

usable, i pot provocar que tots el mòduls d'un curs facin un backup correcte i només que hi 

hagi un que no, provoqui que tot l'arxiu generat esdevingui inservible.

Per solucionar aquesta situació i aprofitant la nova versió, s'ha canviat totalment la manera 

com els  mòduls implementen les  còpies  de seguretat.  A grans trets  podem dir  que ara 

només cal indicar la jerarquia de les dades i on es troben, i el sistema fa tota la feina.

L'explicació de la nova manera de fer l'explicaré utilitzant els backups de la wiki.

Primer de tot cal realitzar un esquema amb les taules de la wiki que s'han de guardar i 

especificar les taules que depenen d'altres mitjançant un esquema d'arbre. 

Aquest primer pas és el més important de tots, ja que defineix com s'hauran d'implementar 

tots els demés.
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Figura 15: Esquema backup wiki 2.0
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Com veiem en l'esquema la taula que podríem anomenar pare es la taula wiki, d'ella penja la 

taula subwikis, que a la seva vegada hi pengen les taules pages, synonyms i links, llavors de 

la  taula  pages  penja  la  taula  versions  i  comments.  L'ordre  en  que  apareixen  es  molt 

important,  degut  a  que  les  taules  amb  nombres  més  grans  depenen  de  informació 

continguda en taules amb nombres més petits.

D'aquest esquema podem veure que les taules filles d'una altre no necessiten els camps 

que fan de claus foranes, degut a que aquests identificadors ja els trobem en el identificador 

de  la  taula  pare.  Tots  els  identificadors  de  taula  reben  el  nom  d'atributs,  per  tal  de 

diferenciar-los dels altres elements.

També  veiem  que  hi  han  elements  marcats  com  a  annotation,  aquests  elements  son 

essencials, juntament amb els atributs, per a poder restaurar correctament tota la informació, 

es a dir, si algun d'aquests elements faltés, no es podrien guardar els demés ja que no 

sabríem  com  ubicar-los.  Aquests  elements  annotation son  obligatòriament  camps 

identificadors i el tipus de informació que guarden es:

• user: camp que apunta a un identificador de usuari

• grouping: camp que apunta a un identificador de agrupament

• group: camp que apunta a un identificador de grup

• role: camp que apunta a un identificador de rol

• scale: camp que apunta a un identificador d'escala

• outcome: camp que apunta a un identificador d'objectiu

8.7.2 Implementació

Una vegada tenim l'esquema definit, hem de crear l'estructura de fitxers que s'encarregarà 

de  tot  el  procés  de  còpia  de  seguretat.  Hem de  crear  primer  la  següent  estructura  de 

carpetes dintre de mod/wiki, backup/moodle2 i dintre crear els següents fitxers:

• backup_wiki_settingslib.php: paràmetres específics que farà servir la wiki per realitzar 

la còpia de seguretat.

• backup_wiki_stepslib.php: tots el passos a realitzar en la còpia de seguretat

• backup_wiki_activity_task.class.php: classe que utilitza tant els paràmetres com els 

passos definits anteriorment.

Com que la nostra Wiki no necessita de cap paràmetre específic per realitzar la còpia de 

seguretat, l'arxiu backup_wiki_settingslib.php romandrà buit.

En l'arxiu backup_wiki_stepslib.php primer hem de crear els nodes que apareixeran en el 
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backup i quina informació es guardarà per a cadascun d'ells, es a dir, els camps de la base 

de dades de cada taula, després indiquem per cada node quin son els seus fills, fent servir 

l'esquema de la Figura 15. 

Per cada node hem d'indicar quina taula li correspon per a que el sistema pugui recuperar la 

informació, però com que a cada node hi anirà només la part corresponent a una única 

instància hem de realitzar una consulta SQL utilitzant un camp que identifiqui una instància 

determinada, per fer-ho caldrà fer servir els camps que hem marcat a l'esquema com a not 

needed, aquests camps ens identifiquen únicament cada instància. En el cas que la consulta 

SQL retorni més d'un resultat, el sistema automàticament s'encarrega de crear tants nodes 

com sigui necessari. Cal tenir en compte que molta de la informació només es necessària si 

en el backup escollim guardar les dades d'usuari, en el cas de la wiki seria tot lo relacionat 

amb el contingut de les pàgines wiki, per tant si no hem de guardar cap informació d'usuari 

només caldria guardar les dades de la taula wiki, i si hem de guardar la informació d'usuari  

caldria guardar les dades de totes les taules.

El pas següent es indicar els elements marcats anteriorment com a annotation, per a que el 

sistema els tingui identificats i per acabar cal indicar els camps que poden contenir fitxers.

Per finalitzar cal canviar tots els enllaços url de les wikis que apuntin a pàgines wiki, això es 

fa perquè una vegada es realitza una còpia de seguretat d'una wiki, els seus enllaços poden 

no ser correctes si apunten directament a alguna de les seves pàgines, ja que al restaurar 

aquesta wiki, el identificador de cada pàgina pot no ser igual i per tant els antics enllaços 

serien incorrectes. D'aquesta manera substituint els enllaços per una paraula clau, a l'hora 

de restaurar la wiki es poden trobar fàcilment i canviar-los amb les dades correctes.

8.7.3 Proves

Les primeres proves realitzades van ser sense guardar les dades d'usuari, per comprovar 

que no es guardaven més dades de les necessàries, una vegada confirmat que funcionava, 

es van fer proves amb dades d'usuari i amb wikis configurades amb i sense grups, cal tenir 

en compte que per cada prova realitzada s'havia d'obrir el fitxer xml generat i comprovar que 

les dades es guardaven tal i com s'havia definit en el procés de migració, i que aquestes 

eren coherents amb les dades reals

8.8 Tasca 7: Migrar les Nwikis a ewikis

8.8.1 Introducció

Un dels problemes a l'hora de migrar les Nwikis a ewiki, és que Moodle només permet definir 

un únic procés de migració en cada activitat, es a dir, només pot haver una migració d'un 

tipus de wiki cap a la nova Wiki 2.0. Com que fins aquest moment el mòdul oficial de wiki era  
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la ewiki, només aquest tipus de wiki es podrà migrar directament, tots els demés hauran de 

migrar-se mitjançant un procés extern.

Aquest procés extern consistirà en la instal·lació en el Moodle on hi ha instàncies de la nwiki, 

d'una serie d'arxius que s'encarregaran de realitzar la transformació de les taules de la base 

de dades i del contingut. Com que aquest procediment es molt  similar al utilitzat per les 

activitats de Moodle quan s'han de fer modificacions internes, ho aprofitarem per incloure-hi 

el nostre procés de migració.

8.8.2 Alternatives

Per realitzar la migració tenim dos alternatives:

1. Migrar les Nwiki cap a ewiki, per posteriorment aprofitar el sistema de migració de 

Moodle 2.0 que migra les ewiki cap a la nova Wiki 2.0.

2. Migrar les Nwiki cap a la nova Wiki 2.0 directament.

En el primer cas podem aprofitar funcions ja existents en la Nwiki per fer les transformacions 

necessàries i ens assegura que qualsevol canvi en el disseny de la Wiki 2.0 no afectarà a la 

nostra migració, degut a que nosaltres migrem sobre ewiki i és el mateix Moodle 2.0 qui 

s'encarrega de migrar  des de ewikis cap a la nova Wiki  2.0.  Per  contra ens obligarà a 

prescindir d'algunes funcionalitats que sí estant presents en la Nwiki, però no així en la ewiki.

En  el  segon  cas  hauríem  de  reescriure  tota  la  migració  gairebé  des  de  zero,  amb  el 

problema que qualsevol modificació en el disseny de la Wiki  2.0 obligaria a modificar la 

migració  per  tal  d'adaptar-se  als  canvis.  A  favor  tindrem  que  podem  migrar  algunes 

funcionalitats que estan presents tan en Nwiki com la nova Wiki 2.0.

Clarament ens interessa escollir la primera opció, perdem alguna funcionalitat però és un 

model molt més adient per mantenir en un futur que no pas la segona alternativa.

8.8.3 Disseny

Primer cal establir quins camps de la Base de Dades es corresponen entre els dos tipus de 

wikis,  d'aquesta  manera  sabrem  quins  camps  s'hauran  d'afegir/eliminar  i  quins  caldrà 

modificar.

Si donem un cop d'ull als dos models de dades veurem que hi ha certs punts que caldrà 

tractar:

• Que fer amb els permisos específics presents en la Nwiki i no en la ewiki

• Com tractar els formats dfwiki i nwiki, quan a la ewiki només estan disponibles els 

formats ewiki i html

• Com omplir  la taula  wiki_entries de la ewiki, quan en la Nwiki  no hi ha una taula 
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específica per tractar wikis amb grups, tota la informació es guarda en la mateixa 

taula wiki_pages.

• On guardar els adjunts presents en pàgines de la Nwiki, per fer-los accessibles des 

de pàgines de la ewiki.

Un altre punt que no està relacionat amb els anteriors però que té importància, és que fer  

amb les taules de la Nwiki quan es migren cap a ewiki, podríem modificar-les directament 

durant el procés de migració, però correm el perill  que qualsevol error que es produeixi, 

impedeixi  tornar a executar  la migració.  L'opció finalment escollida es la utilitzada en la 

migració de les ewikis cap a les wikis 2.0, l'única taula que es modifica directament és la 

taula wiki, les demés es canvien de nom i es creen les noves taules buides, per després 

omplir-les amb les noves dades. 

A continuació veurem l'esquema utilitzat en la migració:

1. Comprovar que la nwiki està instal·lada en el sistema.

2. Modificar la taula wiki.

◦ Eliminar els camps que no són necessaris.

◦ Reanomenar els camps que son dels mateix tipus en la nwiki i ewiki.

◦ Afegir els camps nous necessaris.

3. Omplir la taula wiki amb la nova informació.

4. Reanomenar la resta taules al el sufix _old menys la taula wiki_locks.

5. Modificar els camps de la taula wiki_locks.

6. Crear les noves taules.

◦ wiki_entries, relaciona les wikis amb les seves pàgines.

◦ wiki_pages, conté totes les pàgines wikis.

7. Omplir la taula wiki_entries.

8. Omplir la taula wiki_pages.

9. Moure els fitxers interns de la nwiki a la nova ubicació.

10. Eliminar les taules amb sufix _old si tot ha anat correctament.
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Figura 16: Esquema simplificat de la migració de Nwikis 
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8.8.4 Implementació

A continuació explicarem breument com s'ha implementat cadascun dels apartats anteriors:

1. Comprovar que la nwiki està instalada en el sistema.

Per fer-ho de forma senzilla cal trobar una taula que no estigui present en la ewiki, i sí en la  

nwiki, d'aquesta manera només comprovant si està creada o no, podem saber si la nwiki 

està instal·lada.

2. Modificar la taula wiki.

Com podem veure en els models de dades de la nwiki i ewiki, les seves taules wiki tenen 

paràmetres comuns però n'hi ha d'altres que no, primerament eliminarem aquells que no 

contenen dades necessàries per a la migració i que no poden ser redefinits per adaptar-los, 

aquest camps son:

• introformat

• restore

• teacherdiscussion

• studentdiscussion

• editanothergroup

• editanotherstudent

• votemode

• listofteachers

• ediorrows

• editorcols

• evaluation

• notetype

• wikicourse

Els paràmetres que podem modificar son:

• intro

• attach
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Ara cal afegir els camps necessaris per tenir els mateixos camps que la taula de la ewiki:

• wtype

• htmlmode

• ewikiprinttitle

• disablecamelcase

• setpageflags

• strippages

• removepages

• revertchanges

• initalcontent

3. Omplir la taula wiki amb la nova informació 

El  contingut  de  les  nwikis  es  migrarà  a  html,  d'aquesta  manera  el  seu  contingut  serà 

compatible en la migració posterior a la nova wiki 2.0. Una de les grans diferències entre la 

nwiki i la ewiki, es que en la primera es pot definir un format diferent per a cada pàgina, en 

canvi en la segona només es pot definir un únic format per a totes les pàgines d'una mateixa 

wiki.

El camp que ho defineix és htmlmode, que ens indica si el contingut està en format ewiki o 

html. Com que a la nwiki disposem dels formats ewiki, dfwiki, nwiki i html, transformarem les 

pàgines en dfwiki i nwiki a html, les html les deixarem i les ewikis no les modificarem, el 

camp htmlmode quedarà de la següent forma:

• 0, si el format es ewiki

• 2, en qualsevol dels altres formats.

Pel que fa als mode de grup, com hem vist en l'apartat de propostes de migració, la ewiki té 

tres modes propis:

• teacher – Només el professor pot editar les pàgines wiki

• group – Cada grup de curs té una pàgina wiki

• student – Cada estudiant té una pàgina wiki

La nwiki per la seva part en té tres també:

• Student in group - Cada grup de curs té una pàgina wiki
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• Separate students -  Cada estudiant  té  una pàgina wiki,  cada alumne només pot 

veure les seves pàgines

• Visible students - Cada estudiant té una pàgina wiki, cada alumne pot veure totes les 

altres pàgines.

A part tenim en la nwiki el paràmetre  editable que indica si una wiki pot ser editada pels 

estudiants, independentment del mode en que estigui configurada.

Amb aquestes dades podem definir com quedarà el camp wtype de la taula wiki:

• Teacher, si la wiki no és editable.

• Group si la wiki és editable i té el mode student in group.

• Student, si la wiki és editable i té el mode separate students o visible students. 

4. Reanomenar la resta taules al el sufix _old menys la taula wiki_locks.

Reanomenarem les taules següents:

• wiki_evaluation

• wiki_evaluation_edition

• wiki_pages

• wiki_synonymous

• wiki_votes

5. Modificar els camps de la taula wiki_locks.

Afegirem en la taula wiki_locks els següents camps, per transformar-la en una vàlida per a la 

ewiki:

• groupid

• ownerid

6. Crear les noves taules

Crearem  les  taules  wiki_entries  i  wiki_pages  amb  els  seus  índexos,  claus  primàries  i 

foranas. 

Com a curiositat puc explicar que Moodle transforma a l'hora de crear les taules les claus 

foranas a índexos, la explicació que es dóna es la millora de rendiment que s'aconsegueix al 

no crear claus forànas.
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7. Omplir la taula wiki_entries

Abans d'omplir la taula wiki_entries cal primer esborrar totes aquelles pàgines no vàlides, 

per  evitar  problemes  quan  s'intenti  assignar  les  pàgines  amb  la  taula  wiki_entries.  Les 

pàgines no vàlides son aquelles que pertanyen de wikis on s'ha canviat el seu mode de grup 

quan ja hi havien creades pàgines, es a dir, wikis que estaven configurades en mode grup i 

es van passar a mode student o al inrevés, el que provoca que totes aquests pàgines siguin 

inaccessibles en les seves respectives wikis.

La taula wiki_entries conté quines pàgines pertanyen a una wiki i com estan agrupades, es a 

dir, si hi han grups dintre la wiki, hi haurà una entrada en la taula per cada grup, si la wiki 

està configurada en mode student, hi haurà una entrada en la taula per cada alumne.

Per omplir la taula wiki_entries hem de seleccionar totes les pàgines wikis que pertanyen a 

la mateixa wiki, però depenent del mode de configuració de la wiki s'han d'escollir més o 

menys pàgines. Per fer-ho cal mirar el mode de la wiki:

• Group – s'escullen les totes les pàgines on les permutacions dels camps wiki i grup 

siguin diferents.

• Teacher, student – s'escuden totes les pàgines on les permutacions dels camps wiki, 

grup i student siguin diferents

Aquesta forma d'escollir les pàgines es degut a que en el mode grup necessitem crear una 

nova entrada en la  taula wiki_entries per  cada wiki-grup diferent,  i  en  el  mode teacher, 

student necessitem crear una nova entrada per cada wiki-grup-student diferent.

Només queda omplir els camps de la taula wiki_entries utilitzant els camps id i pagename de 

la taula wiki, groupid i lastmodified de la taula wiki_pages, el courseid del la taula course i  

finalment  per  omplir  el  camp userid  comprovem si  la  wiki  està està en mode student  o 

teacher, llavors utilitzem el camp userid de la taula wiki_pages, altrament posarem el valor 0.

8. Omplir la taula wiki_pages

Aprofitant la consulta a la base de dades del apartat anterior omplim els camps de la taula 

wiki_pages, on haurem de modificar el contingut del camp refs, canviant el caracter '|' per un 

salt de línia.

La part més important és el contingut de la pàgina wiki, depenent del format en que es troba, 

la seva transformació a html serà diferent:

1. html i ewiki

Només cal canviar els enllaços amb doble corxet eliminant-ne un, així passaríem d'un enllaç 

[[enllaç]] a [enllaç]

2. dfwiki

Aprofitant  el  parser  ja  existent  que transforma dfwiki  a  pàgines en html,  s'han modificat 
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certes funcions que feien crides a les taules de la base de dades,  degut a que ara les 

consultes s'han de realitzar sobre les mateixes taules però acabades en _old.

Com que hi ha certes funcionalitats de la dfwiki que estan presents també en la ewiki, no cal 

transformar tot el text a html, per exemple els enllaços interns i externs només cal canviar 

els dobles corxets per un de simple i en arxius adjunts cal canviar els dobles corxets per un 

de simple i canviar la paraula attach per internal.

El  parser  porta  molt  de  temps  sense  ser  actualitzat  i  s'han  hagut  d'arreglar  diferents 

problemes que s'han trobat al realitzar les proves, com per exemple un error que provocava 

que al crear la taula de continguts es repetissin enllaços a la mateixa secció més d'una 

vegada.

3. nwiki

Igual que en el  parser de la dfwiki,  s'han modificat  funcions que accedien a la base de 

dades, per canviar el nom de les taules als nous acabats en _old.

A tots els enllaços interns s'han canviat els dos corxets per un de sol i als arxius adjunts s'ha 

canviat la paraula attach per internal. Tota la resta es transforma a html.

4. ewiki, dfwiki i nwiki 

Degut a que en la ewiki no existeixen els noms de pàgina amb sinònims, que permeten crear 

diferents noms que fan referencia a una mateixa pàgina, es va decidir que no es perdés del 

tot aquesta funcionalitat, per fer-ho s'ha fet ús d'una característica comú a tots els enllaços 

creats en els diferents formats, i és la de donar un nom diferent a cada enllaç, d'aquesta 

manera si es detecta que un enllaç a una pàgina es en realitat un sinònim, es canvia el nom 

de pàgina per l'original i es posa el sinònim com a nom d'enllaç.

Un exemple per exemplificar el cas anterior seria, tenim un enllaç d'una pàgina fet amb un 

sinònim, [[sinònim]] llavors els parser ho canviaria per [sinònim | original], d'aquesta manera 

l'usuari veurà l'enllaç amb el nom del sinònim però l'enllaç conduirà cap a la pàgina original.

Els comentaris de pàgines es una de les funcionalitats presents a la nwiki, però no a la ewiki, 

com que el procés de migració de la ewiki cap a la wiki 2.0 no espera trobar cap comentari 

sobre les pàgines, no els migra. Per no perdre els comentaris i aprofitant que els comentaris 

en la nwiki es guarden dintre de la taula wiki_pages, aquestes entrades es migren com si 

fossin  una pàgina més,  i  com que no estan  enllaçades per  cap altre  pàgina per  poder 

visualitzar-les caldrà des de la wiki 2.0 fer ús del llista de pàgines orfes, que podrem trobar al 

bloc Orphaned o accedir a la pestanya Map i escollir l'opció corresponent.

9. Moure els fitxers interns de la nwiki a la nova ubicació

La  nwiki  desa  els  arxius  adjunts  de  cada  wiki  en  la  carpeta  ubicada  a 

<carpetadedades>/<cursid>/moddata/wiki<coursemodule>,  i  la  ewiki  els  desa  a 

<carpetadedades>/<cursid>/moddata/wiki/<wikiid>/<entryid>/<nomdelapàgina>
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Com podem veure la nwiki desa tots els arxius en una carpeta comú per a tota la wiki, en 

canvi la ewiki desa els arxius dintre d'una carpeta que pertany a cada pàgina dintre d'una 

wiki. Estem davant d'un possible problema de visibilitat d'arxius dintre de la wiki, ja que no 

sabem a quina pàgina correspon cada ajunt, però encara que estem migrant les wikis per 

ser compatibles amb la ewiki, sabem que després es migraran a la wiki 2.0, que utilitza la  

mateixa forma de treballar amb adjunts que la nwiki.

Per tant els adjunts de la nwiki es guardaran dintre la carpeta que correspon a la pàgina 

inicial de cada wiki, quan es tornin a moure en la migració de la wiki 2.0 seran una altre  

vegada accessibles des de qualsevol pàgina de la wiki.

A part de moure els arxius a la nova ubicació s'ha de guardar dintre de la taula wiki_pages 

una nova entrada que tindrà com a nom de pàgina internal://<nomdelarxiu> i en el camp 

meta caldrà guardar la informació del arxiu. 

La informació que s'ha de guardar dintre del camp meta es:

• X-Content-Type - quin tipus d'arxiu estem guardant, text, imatge, etc...

• Content-Location -

• Content-Disposition - tipus d'arxiu i nom d'arxiu

• section - nom de la pàgina a la qual pertany

• size - tamany del arxiu

• widht - amplada de la imatge

• height - alçada de la imatge

Tota aquesta  informació  s'ha de serialitzar  abans de poder  guardar-la  dintre  la  base de 

dades.

10. Eliminar les taules amb sufix _old si tot ha anat correctament

Si tot el procés de migració s'ha realitzat correctament es procedeix a esborrar totes les 

taules reanomenades amb el sufix _old, degut a que ja no son necessàries.

8.8.5 Proves

Si la realització de proves és una de les fases més importants, en la migració té una gran 

importància.

Després d'implementar la migració de les nwikis, s'ha de realitzar una migració de tot el 

sistema cap a la nova versió 2.0, això no es gaire viable degut a que una actualització de un 

Moodle 1.9 a 2.0 triga un mínim de 5 minuts, a demés del temps que necessiti migrar les 

wikis.
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Per reduir el temps total necessari, es va optar per migrar les wikis primer cap a un Moodle 

1.9  amb una  ewiki,  d'aquesta  manera  només  s'havia  d'esperar  el  temps que  trigava  el 

sistema en migrar les nwikis a ewikis.

Tenim dues instàncies de Moodle 1.9, una amb la nwiki instal·lada i l'altre amb una ewiki, les 

dos  apunten  a  la  mateixa  base  de  dades,  d'aquesta  manera  una  vegada  acabada  la 

migració s'entra dintre del Moodle 1.9 amb la ewiki i es comprova que el procés s'ha realitzat 

correctament, si s'han de realitzar canvis, es modifica el codi de la migració i es restaura la 

base de dades amb la informació de les nwikis, per llavors tornar a llençar el procés de 

migració.

Una vegada s'ha comprovat que les dades es migren correctament, es procedeix a fer la 

migració cap a Moodle 2.0, primer es llança el procés de migració de nwiki a ewiki i després 

es copia el nou codi de Moodle 2.0 sobre la versió 1.9. Una vegada s'ha realitzat la migració 

del  sistema,  es  poden  comprovar  que  les  diverses  wikis  segueixen  mantenint  els  seus 

modes de grup,  que no s'han perdut  pàgines d'estudiants i  que aquestes es visualitzen 

correctament.

8.9 Tasca 8: Botons d'ajuda als formularis

En  el  formulari  de  creació  d'una  wiki  hi  ha  paràmetres  de  configuració  que 

requereixen d'un ajuda per a que l'usuari sàpiga que fa realment cadascun d'ells.  

Aquesta  ajuda  s'introdueix  apareix  entre  el  nom  del  paràmetre  i  l'element  del 

formulari, mitjançant unes icones amb un interrogant.

Per afegir-les primer calia trobar on es creava el formulari de configuració de la wiki,  

aquest es troba dintre del arxiu mod_form.php i la icona amb l'ajuda es crea cridant 

la  funció  addHelpButton(nomelement,  identificador,  activitat),  on  nomelement fa 

referencia al nom del element del formulari al qual volem fer referencia, l'identificador 

es la clau del arxiu d'ajuda que conté el text i l'activitat és el nom del mòdul on es 

troba l'arxiu d'ajuda.

S'ha afegit ajuda en el formulari de configuració per al següents elements:

• firstpagetitle – nom de la primera pàgina de la wiki

• wikimode – mode de la wiki

• defaultformat – format del text de les pàgines

• forceformat – Indica si totes les pàgines tindran el mateix format
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8.10Tasca 9: Ús d'agrupaments

Els agrupaments permeten que es creïn grups de grups, es a dir, dels grups creats dintre 

d'un curs es pot crear un grup que englobi uns quants o tots, això permet que es pugui donar 

accés o no a activitats o recursos depenent del agrupament on es trobi l'alumne.

Per defecte, tant en Moodle 1.9 com en Moodle 2.0 els agrupaments no estan activats, això 

es degut a que fins la versió 1.9 aquesta funcionalitat era experimental i s'havia d'activar per 

poder-la fer servir. 

Si  es  vol  fer  us  d'aquesta  funcionalitat  en  la  wiki  de  Moodle  1.9  cal  modificar  l'arxiu 

wiki/mod_form.php i afegir les següents línies:

Com es veu es crea un objecte amb tres variables dintre que indiquen que es permeten els 

grups, agrupaments i únicament l'agrupament seleccionat.

$features = new stdClass;

$features->groups = true;

$features->groupings = true;

$features->groupmembersonly = true;

$this->standard_coursemodule_elements($features);

Figura 17: Paràmetres de configuració amb ajuda
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En el cas de Moodle 2.0 s'ha d'editar l'arxiu wiki/lib.php i modificar la funció wiki_supports 

afegint el casos:

La funció wiki_supports indica al sistema quines funcionalitats suporta i quines no, afegint 

les línies anteriors  li  estem dient  al  sistema que es permet l'us d'agrupaments i  l'accés 

únicament al agrupament seleccionat.

case FEATURE_GROUPINGS:

return true;

case FEATURE_GROUPMEMBERSONLY:

return true;

Figura 18: Paràmetres de configuració 

d'agrupaments
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9 Seguiment del projecte

Les tasques proposades al llarg del projecte s'han vist modificades degut principalment a la 

migració de dades, d'inici el projecte tenia la tasca de fer la migració de les ewiki i Nwikis cap 

a Moodle 2.0, però degut a l'espera de la resposta per part de la gent de Moodle es va variar 

el pla de treball. 

No s'ha implementat la migració de ewikis a la nova wiki 2.0, però sí la de nwikis a la wiki  

2.0, en la previsió inicial es comptava de fer la migració de ewikis i nwikis en un temps de 9 

setmanes, quan realment ha costat 6 setmanes només la migració de nwikis, degut en part 

al temps requerit per fer les proves.

Els blocs de la wiki tenien una previsió de tres setmanes i finalment han sigut necessàries 5, 

com ja he explicat, el canvi constant en el codi de Moodle ha provocat aquest retard.

Per la seva part fer els backups/restore de la wiki estava estimat en 5 setmanes i finalment 

al realitzar només els backups, s'ha trigat dues setmanes.

El temps restant s'ha omplert amb les tasques de crear el cercador en pàgines wiki una 

setmana i la pestanya map que també s'ha fet en una setmana.

Aquest canvi de tasques, el constant canvi en el codi de Moodle i les proves realitzades en 

la migració de les Nwikis no ha deixat temps per realitzar la remodelació de la pestanya del 

històric,  s'ha  preferit  que funcionés correctament  tota  la  migració  i  els  backups,  i  s'han 

omplert els pocs dies restants realitzant altres tasques més petites com l'activació de l'ús 

d'agrupaments en la wiki, i la inclusió d'ajuda en el formulari de configuració de la wiki.
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9.1 Diagrama de Gantt inicial
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9.2 Diagrama de Gantt final

9.2.1 Tasques
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9.2.2 Diagrama
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9.3 Cost del projecte

Els costos de programari son:

• MAMP (PHP, MySQL i Apache)  0,00 €

• Eclipse 0,00 €

• OpenOffice 0,00 €

• MySQLWorkBench 0,00 €

Els costos de maquinari son:

• MacBook Pro 1.300,00 €

Els costos de personal:

• Analista 320 hores x 50€ = 16.000 €

• Programador 442 hores x 30€ = 13.260 €

El projecte ha durat 127 dies a una mitja de 6 hores per dia dóna un total de  762 hores. 

Sumant tots els costos ens dóna un total de 30.560€
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10 Conclusions

10.1Personals

Aquest ha sigut fins al moment el projecte on he estat involucrat, que més gent farà servir, al 

voltant de 35 milions d'usuaris potencials, si bé he treballat en projectes destinats a Atenea 

(Plataforma de docència de la UPC basat en Moodle) no es poden comparar 70.000 usuaris 

d'una única plataforma al conjunt de totes les plataformes Moodle del món.

Ha sigut una nova experiència i a la vegada un repte haver de treballar sobre un programari 

(Moodle 2.0) en fase beta, que ha provocat que molta de la feina feta ha calgut modificar-la i 

adaptar-la als canvis constants introduïts en el codi de Moodle 2.0 durant la realització del 

projecte, i en els pitjors casos s'ha reescrit totalment codi que funcionava en una versió, però 

que en la següent no.

L'e-learning ha deixat de ser futur per convertir-se en present, moltes universitats tenen les 

seves plataformes d'e-learning en marxa, i sembla que escoles i instituts comencen a veure 

les bondats que pot aportar. Així el meu projecte ha aportat un granet de sorra en el món d'e-

learning i això també m'omple d'orgull.

10.2Treball per al futur

S'ha de finalitzar el procés de restauració dels backups de la wiki, això es podrà fer quan la 

gent de Moodle publiquin com s'haurà d'implementar.

La pestanya del històric s'haurà de remodelar, en les reunions de projecte s'havia parlat 

d'afegir-hi més informació, a part de mostrar la versió, usuari i data de modificació, es podria 

afegir-hi a demés els comentaris fets en cada versió.

La informació de l'arbre de pàgines de la wiki, es podria mostrar en format gràfic, com un 

graf, aprofitant cada node per mostrar informació pertanyent a cada pàgina, com podria ser, 

la data de creació, data de modificació, nombre de versió, persones que han contribuït en la 

pàgina, etc..

La cerca de pàgines es podria millorar si en els resultats mostrats, dintre el contingut de 

cada pàgina es ressaltessin les paraules concordants amb la cerca en un color diferent. 
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12 Glossari

1. GNU – Llicencia d'us públic del programari

2. PHP – Hypertext Preprocessor, llenguatge de programació interpretat

3. XHTML  –  eXtensible  Hypertext  Markup  Language,  estàndard  definit  per 

substituir al html.

4. Wiki wiki – Ràpid

5. parser – Analitzador sintàctic

6. EfurtWikii – Programari de wikis escrit en PHP

7. CSS (Cascading Style Sheet) – Fulla d'estil utilitzat en documents HTML per 

definir la seva presentació

8. Tag p HTML- Usat dintre el llenguatge HTML per definir paràgrafs

9. USER –  Objecte de Moodle que conté totes les dades d'usuari.
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