
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Títol: Creació del portal International Diving Center  

 

Volum: 1 de 3 

Alumne: Albert Fatsini Font 

 

Director/Ponent: Borja Valles Fuente 

Departament: LSI 

Data: 17 de maig de 2011 



 
2 

  



 
3 

 

DADES DEL PROJECTE 

Títol del Projecte: Creació del portal International Diving Center  

Nom de l'estudiant: Albert Fatsini Font  

Titulació: Enginyera Tècnica en Informàtica de Sistemes  

Crèdits: 22,5 

Director/Ponent: Borja Valles Fuente  

Departament: LSI 

 

MEMBRES DEL TRIBUNAL (nom i signatura) 

President: Guillermo Godoy Balil  

Vocal: Josep Elgueta Monto  

Secretari: Borja Valles Fuente  

 

QUALIFICACIÓ 

Qualificació numèrica: 

Qualificació descriptiva: 

Data: 

 



 
4 

Índex 
Índex ............................................................................................................................................................................................. 4 

1. Introducció ...................................................................................................................................................................... 7 

1.1. Origen del projecte ............................................................................................................................................ 8 

1.1.1. L'empresa .................................................................................................................................................... 8 

1.1.2. Situació actual............................................................................................................................................ 9 

1.2. Motivacions ........................................................................................................................................................ 10 

1.2.1. Motivacions del projecte .................................................................................................................... 10 

1.2.2. Motivacions personals ......................................................................................................................... 11 

1.3. Objectius .............................................................................................................................................................. 12 

1.4. Etapes del projecte .......................................................................................................................................... 13 

2. Context del projecte .................................................................................................................................................. 15 

2.1. Planificació .......................................................................................................................................................... 16 

2.1.1. Diagrama Gantt inicial .......................................................................................................................... 18 

2.1.2. Diagrama Gantt final ............................................................................................................................. 19 

2.2. Estudi econòmic ................................................................................................................................................ 20 

2.2.1. Costos del personal ............................................................................................................................... 20 

2.2.2. Costos de hardware .............................................................................................................................. 21 

2.2.3. Costos de software ................................................................................................................................ 22 

2.2.4. Costos d’ocupació .................................................................................................................................. 22 

2.2.5. Cost total .................................................................................................................................................... 23 

2.3. Anàlisi d'antecedents ...................................................................................................................................... 24 

2.3.1. www.aquatica-sub.com ....................................................................................................................... 25 

2.3.2. www.lamfora.com ................................................................................................................................. 26 

2.3.3. www.begurdive.com ............................................................................................................................ 27 

2.3.4. www.costa-brava-divers.com ........................................................................................................... 28 

2.4. Entorn de treball ............................................................................................................................................... 30 

2.4.1. Llenguatge de programació ............................................................................................................... 30 

2.4.2. Sistema gestor de Bases de dades .................................................................................................. 32 

2.4.3. Servidor web ............................................................................................................................................ 33 

2.4.4. Sistema operatiu..................................................................................................................................... 34 



 
5 

2.4.5. Eines de desenvolupament ................................................................................................................ 34 

3. Anàlisi de requeriments ........................................................................................................................................... 37 

3.1. Descripció textual de l'aplicació ................................................................................................................. 38 

3.2. Definició de requeriments ............................................................................................................................ 39 

3.2.1. Requeriments funcionals .................................................................................................................... 39 

3.2.2. Requeriments no funcionals .............................................................................................................. 43 

4. Especificació .................................................................................................................................................................. 47 

4.1. Diagrames de casos d'ús ............................................................................................................................... 48 

4.1.1. Usuari visitant .......................................................................................................................................... 48 

4.1.2. Usuari registrat ........................................................................................................................................ 49 

4.1.3. Usuari administrador ............................................................................................................................ 50 

4.1.4. Usuari Super administrador ............................................................................................................... 51 

4.2. Assignació de casos d'ús ................................................................................................................................ 52 

4.3. Descripció de casos d'ús ................................................................................................................................ 55 

4.3.1. Casos d'ús de la Zona de Contingut ................................................................................................ 55 

4.3.2. Casos d'ús de la Zona d’administració .......................................................................................... 76 

4.4. Model de comportament .............................................................................................................................. 97 

4.4.1. Alta usuari ................................................................................................................................................. 97 

4.4.2. Eliminar usuari ......................................................................................................................................... 99 

4.5. Diagrama de classes i objectes UML ..................................................................................................... 100 

4.5.1. Paquet Usuaris ..................................................................................................................................... 101 

4.5.2. Paquet Contingut ................................................................................................................................ 102 

4.5.3. Paquet registre d’immersió ............................................................................................................ 107 

4.5.4. Paquet administració ......................................................................................................................... 108 

5. Disseny del portal .................................................................................................................................................... 109 

5.1. Arquitectura..................................................................................................................................................... 109 

5.2. Model de dades.............................................................................................................................................. 111 

5.2.1. Model conceptual ............................................................................................................................... 111 

5.2.2. Model lògic ............................................................................................................................................ 111 

5.2.3. Model físic .............................................................................................................................................. 114 

6. Implementació .......................................................................................................................................................... 115 

6.1. Content management system .................................................................................................................. 116 



 
6 

6.1.1. Elecció de CMS ..................................................................................................................................... 117 

6.1.2. Joomla ...................................................................................................................................................... 123 

6.2. Implementació amb Joomla ..................................................................................................................... 125 

6.2.1. Instal·lació .............................................................................................................................................. 125 

6.2.2. Creació del contingut ......................................................................................................................... 125 

6.2.3. Estructura ............................................................................................................................................... 138 

6.2.4. Administració ........................................................................................................................................ 141 

6.3. Plataforma de pagament ........................................................................................................................... 142 

6.4. Desenvolupament Futur ............................................................................................................................. 145 

6.5. Consideracions finals ................................................................................................................................... 146 

7. Validació de l’aplicació .......................................................................................................................................... 149 

7.1. Proves del funcionament ........................................................................................................................... 150 

7.2. Proves de rendiment.................................................................................................................................... 152 

8. Conclusions ................................................................................................................................................................ 155 

9. Bibliografia .................................................................................................................................................................. 157 

10. Agraïments ............................................................................................................................................................ 159 

 

 



INTRODUCCIÓ 

 
7 

1. Introducció 

Aquest document detalla el treball realitzat en el projecte de fi de carrera de la Facultat 

d'Informàtica de Barcelona, que porta com a títol Creació 

del portal International Diving Center. 

Es pretén desenvolupar una aplicació web per al centre de 

submarinisme 'International Diving Center' que permeti la 

venda d'immersions on-line, es pugui accedir a tota la 

informació del centre, que tingui continguts dinàmics per 

fomentar la comunicació amb l'usuari final i sigui auto-

gestionable.  

També es vol que tant l’aplicació que s’elaborarà, com els 

coneixements que adquireixi durant el transcurs del 

desenvolupament del projecte, puguin ser útils en un futur. 

 En el cas de l’aplicació, que pugui ser fàcilment utilitzada pels usuaris per la qual serà dissenyada, 

que els sigui senzill de fer les tasques que que hauran de dur a terme i que es pugui renovar al llarg 

del temps. Així es garantirà una llarga vida per a l’aplicació. 

En el cas dels coneixements que adquiriré per trobar solucions a tots els problemes que plantejarà 

el desenvolupament del portal, que puguin ser usats més enllà del context d’aquest projecte, i es 

puguin desenvolupar en futures aplicacions. 

 

En aquesta memòria s'explica tot el treball elaborat per desenvolupar aquesta aplicació. 

  

Imatge 1: Logo International Diving Center 
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1.1. Origen del projecte 

1.1.1. L'empresa 

L'International Diving Center és un centre d'immersió situat a l'Escala fundat l'any 1999. 

El tamany de l'empresa és reduït, a la temporada alta arriba a tenir deu empleats i durant la 

temporada baixa no en té més de tres. En tractar-se d'un esport de temporada, el centre està 

obert tots els dies d'estiu, però en canvi només obre algun cap de setmana durant la resta de l'any. 

S'organitzen tant cursos com immersions, tenen un gran ventall d'ofertes, i poden competir amb 

els grans centres d'immersió de la zona. Ofereixen cursos d'immersió per a tots els nivells, des del 

més bàsic, el bateig de mar,  fins a les especialitzacions; les immersions és realitzen per tota la 

Costa Brava, incloent les Illes Medes.  

Els serveis del centre van dirigits a tota la població que li interessi l'esport, però està molt centrada 

per als estrangers, ja que l'Escala té un índex molt alt de població estrangera. L'altre apartat on es 

centra el negoci són els grups, ja que aquests són els que aporten més beneficis. 

 

Imatge 2: International Diving Center 
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1.1.2. Situació actual 

A Causa de certs factors, com una mala gestió del centre durant els últims anys, la crisi econòmica, 

que afecta a tots els negocis relacionats amb l’oci i la gran quantitat d’activitats que es poden 

trobar avui en dia per Internet, han provocat que el centre hagi perdut molts clients. 

De fet, s’ha perdut pràcticament la totalitat dels clients habituals i els clients esporàdics que 

busquen una sortida programada és cada dia més baix. No és d’estranyar que el centre es trobi en 

un mal estat econòmic. 

Per tant, l'objectiu principal que tenen en aquest moment és aconseguir nous clients i deixar de 

perdre la clientela habitual; de fet, s’ha d’aconseguir canviar aquesta dinàmica i aconseguir tornar 

a fidelitzar tots els bussejadors que han fet alguna immersió en aquest centre. 

Actualment, es duen a terme diferents accions per tal de donar-se a conèixer i millorar la imatge 

corporativa. Una d'aquestes accions és la creació d’un portal web, el qual elaboraré i descriuré en 

aquest projecte. 

Aquest portal ha d’aconseguir modernitzar l’aspecte del centre, perquè els clients hi puguin tornar 

a dipositar la seva confiança en ell. També ha d’oferir serveis que facilitin la comunicació dels 

usuaris amb el centre, que permeti als usuaris que han efectuat immersions deixar els comentaris 

de la seves experiències perquè els pròxims usuaris tinguin més informació de com és una 

immersió dirigida per un centre de busseig. El fet de poder penjar les fotos de les immersions, 

també pot fer que els usuaris tinguin ganes de tornar a entrar al portal per veure-les i així, tornar a 

comprar més immersions i recomanar-les a altres persones. 
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1.2. Motivacions 

1.2.1. Motivacions del projecte 

La motivació principal del projecte és crear un portal web per donar a conèixer el Centre de 

submarinisme a nous clients i fidelitzar els que ja en són. 

Una de les característiques que es poden veure a totes les pàgines de centres d'immersió o de 

submarinisme en general, és que són extremadament senzilles, molt simples, sense cap 

funcionalitat, a part d'oferir una informació mínima del centre a l'usuari.  

Elaborant aquest projecte vull trencar aquest esquema, construint un portal que permeti als 

usuaris fer on-line tot el que fins ara resultava impossible amb les webs existents. 

Aquest projecte descriurà tot el procés de creació d’aquest portal; s’explicaran totes les etapes 

realitzades fins a aconseguir el producte final que, un cop acabat, serà totalment auto-gestionable, 

és a dir, que el contingut serà gestionat pel centre d'immersió, sense necessitat de cap tècnic 

realitzi les funcions de gestió del portal.  

L’objectiu és que no calgui cap coneixement de programació per usar l’aplicació, així 

l'administrador del centre només haurà de tenir coneixements del món de submarinisme i no 

d'informàtica per poder mantenir el portal web. 
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1.2.2. Motivacions personals 

A nivell personal, volia adquirir coneixements en l'entorn del desenvolupament d'aplicacions web, 

i dintre d'aquest món especialitzar-me en usar només tecnologies que siguin programari lliure.  

Una de les meves principals motivacions és poder descobrir totes les eines de desenvolupament 

web, gestors de bases de dades, frameworks o gestors de continguts lliures i poder-les aplicar en 

la creació d'un portal web.  

El fet de poder crear un portal sense cap cost de programari, juntament amb tota la informació i 

suport que es pot aconseguir gratuïtament, em permet construir un portal web sense més cost 

que les hores dedicades. Així, puc realitzar un projecte amb un cost reduït, i puc aplicar la 

metodologia i coneixements adquirits per poder-los aplicar posteriorment sense costos 

addicionals.  

Per altra banda, construir un portal que té el submarinisme com a temàtica m'interessava molt, ja 

que és un dels meus hobbies i em permetia estar en contacte amb aquest món.  

Per últim, al treballar en un IPSP (Internet Payment System Provider, proveïdor de sistema de 

pagaments per Internet), vull usar els coneixements que tinc d’aquest món en el projecte, o sigui, 

afegir la opció de pagament amb targeta de crèdit al portal. 

Aquest projecte té agrupats tots els aspectes, tan personals com tecnològics, que em motiven; per 

tant, el fan l’elecció ideal per al meu Projecte de Final de Carrera. 
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1.3. Objectius 

L'objectiu d'aquest projecte és la creació d'un portal web per al centre de submarinisme 

'International Diving Center' i fer-ne el seguiment del seu desenvolupament en aquesta memòria.  

Havent-nos reunit diverses vegades amb el client hem marcat quines són les característiques 

generals que ha de complir l'aplicació. 

Esquemàticament els objectius són els següents: 

• Disseny d'un portal web simple i intuïtiu. 

• Creació d'una zona d'administració del portal on es pugui gestionar el contingut. 

• Integrar funcionalitats que permetin als usuaris comunicar-se a través del portal, aportant 

els seus comentaris. 

• Integració del pagament amb targeta de crèdit a través del portal. 

• Suport per diversos idiomes. 

A part d'aquests objectius principals, ens hem proposat un altre objectiu. Desenvolupar el portal 

usant únicament programari lliure. 

Aquest últim punt és important per a mi, perquè em permetrà crear l’aplicació sense el cost 

addicional de les llicències de software i demostrar que sense aplicacions de pagament es poden 

dur a terme projectes de la mateixa qualitat.   
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1.4. Etapes del projecte 

La memòria està estructurada segons les diferents etapes de creació d'un portal web. Els passos 

de desenvolupament de l'aplicació que he seguit són els següents: 

• Context del projecte. 

• Anàlisi de requeriments. 

• Especificació. 

• Disseny del portal. 

• Implementació. 

• Validació de l’aplicació. 

En primer lloc, abans de la creació del portal, hi ha hagut una organització del projecte que inclou 

els diagrames de planificació, així com una comparativa amb la previsió realitzada i el temps final 

dedicat. També s'inclou un estudi de les eines informàtiques utilitzades. Totes aquestes dades 

estan al capítol 2. 

El pas següent és fer l'anàlisi de requeriments i l'especificació, activitats que s’han de portar a 

terme junt amb l'equip de l'International Diving Center, ja que són ells qui han de decidir totes les 

funcionalitats que s’han d'incorporar al portal. Aquests apartats s'exposen en els capítols 3 i 4. 

Després es dissenya i s’implementa el portal. Als capítols 5 i 6 es mostren el treballs realitzats en 

aquests camps. També es descriu l’etapa de testeig de l’aplicació implementada, al capítol 7. 

Per últim s’adjunten les conclusions, bibliografia, agraïments i annexos referents al projecte. 
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2. Context del projecte 

En aquest apartat es realitzarà la planificació del projecte.  

En primer terme es farà una previsió del temps a dedicar a cada punt del desenvolupament 

mencionat a l’apartat anterior. També s’afegeix una comparació del temps previst amb el que 

finalment he dedicat a l’elaboració de l’aplicació.  

En segon lloc, es durà a terme l'estudi econòmic, que inclou de manera desglossada tots els costos 

que té l’elaboració del projecte. 

Un cop feta la planificació, s'efectuarà una valoració d'antecedents amb un estudi on es podrà 

veure en detall la competència que tindrà el nostre portal, comparant les funcions que ofereixen 

els diferents portals webs dels altres centres d’immersió similars a l’International Diving Center.  

Com a últim punt d’aquest capítol, detallaré quin entorn de treball i desenvolupament s'ha fet 

servir. També es detallaran les eines usades durant  l’elaboració del projecte.   
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2.1. Planificació 

En aquest apartat es mostra la planificació del treball en qüestió. S'han separat les diferents 

tasques per portar-ne un control més exhaustiu i detallat. També s'ha ajuntat una comparativa de 

les hores planificades i el temps que s'hi ha dedicat finalment, podent apreciar-ne així la 

diferència. 

En començar el projecte tenia la intenció de finalitzar-ho en dos quadrimestres. Com que treballo 

a jornada completa i que, per tant, no em podia dedicar plenament a l'elaboració d'aquest 

projecte, vaig considerar que, com a mínim, era necessari aquest temps per portar-lo a terme. 

Tot seguit s’inclou una taula amb els temps planificats i finals, amb la diferència d’hores:  

Tasca Planificació (h) Durada (h) Diferència (h) 

Anàlisi de requeriments 90 130 40 

Especificació 50 70 20 

Disseny model conceptual 20 30 10 

Disseny capa de dades 20 30 10 

Implementació 140 200 60 

Estudi CMS 20 40 20 

Implementació dades 20 20 0 

Implementació sistema base 40 60 20 

Implementació gateway 20 30 10 

Implementació gadgets 40 50 10 

Documentació tècnica 30 50 20 

Proves 30 30 0 

Correccions 40 40 0 

Tasques addicionals 20 50 30 

Conclusions 10 10 0 

Total 360 510 150 
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Com s'observa a la taula anterior, el temps que s’ha de dedicar a desenvolupar aquest PFC abasta 

més d’un quadrimestre si només s’hi pot dedicar mitja jornada (4 hores al dia, 5 dies a la setmana). 

D’aquí la decisió de destinar dos quadrimestres, tot i que m’hauria agradat poder-li dedicar més 

temps i així acabar-lo amb més rapidesa. 

Tant la primera part del projecte, la dedicada a l'estudi i disseny de l'aplicació, com la segona, 

l’implementació, han estat ben planificades, però el temps final dedicat ha sobrepassat 

lleugerament les previsions.  
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2.1.1. Diagrama Gantt inicial 

Diagrama obtingut a partir de la previsió de temps a l’iniciar el projecte. 

He considerat que només dedicaria mitja jornada per dia laborable al projecte, ja que aquest és el 

temps màxim de què disposo. 

Al diagrama següent es poden veure els dies dedicats a cada part del projecte, i la dependència 

que tenen les diverses parts entre elles. 

Al desenvolupar el projecte jo sol, he previst un desenvolupament lineal, on cada tasca e s'elabora 

després d’acabar l’anterior, sense cap possibilitat de realitzar-ne cap en paral·lel (ja que encara 

que es pogués planificar d’aquesta manera no s’hauria pogut portar a terme a causa de la manca 

de col·laboradors). 

Aquí presento el diagrama resultant següent: 

 

 

Imatge 3: Diagrama gantt inicial 
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2.1.2. Diagrama Gantt final 

Diagrama obtingut a partir de les hores reals dedicades al projecte. 

Un cop acabat el projecte, hi ha hagut algunes diferències amb el temps previst a cada secció i el 

temps que hi he dedicat finalment. 

En tots els casos que hi ha hagut una diferència ha sigut per dedicar-hi més temps, en cap punt he 

pogut reduir el temps previst. 

Aquest és el diagrama amb les hores reals dedicades al projecte: 

 

 

Imatge 4: Diagrama de gantt final 
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2.2. Estudi econòmic 

En aquest capítol s’analitza el cost que té la realització del projecte. A continuació es detallen tots 

els elements a tenir en compte per aquest estudi econòmic, detallant tots els costos rellevants. 

He diferenciat els costos en quatre diferents apartats. Aquests apartats representen les diferents 

tipus de costos associats al projecte. 

 

2.2.1. Costos del personal 

Els costos de personal són aquells que vénen donats per pagar les hores requerides per als 

diferents professionals que es necessiten per fer el projecte.  

Encara que només he treballat sol en aquest projecte, han calgut tres tipus diferents de persones 

per organitzar el projecte, cada un amb un cost associat diferent. 

Rol Hores dedicades Preu / hora (€) Cost total (€) 

Analista 130 24€/h 3120 

Programador 210 18 €/h 3780 

Dissenyador 40 15€/h 600 

Total   7500 
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2.2.2. Costos de hardware 

Els cost d’allotjament fa referència al maquinari (hardware) usat en tant en el desenvolupament 

del projecte com en el hosting usat per allotjar el portal. El maquinari usat és el següent: 

Ordinador portàtil HP pavilion 

Característiques: Intel Core i5 / 4 Gb RAM / 750 Gb HDD / Pantalla 17” 

 

 

El cost imputable s’ha calculat tenint en compte que la vida mitjana d’un ordinador personal és de 

tres anys. Per tant he assignat el cost de la part proporcional del preu del portàtil tenint en compte 

el temps trigat a realitzar aquest projecte. 

Dell Server 

El servidor on s’allotja el portal no és un servidor dedicat, sinó que es tracta d’un hosting 

compartit, per tant no té sentit llistar les característiques del servidor; les prestacions que ens 

dóna depenen de la càrrega produïda per tots els servidors virtuals allotjats en cada moment.  

 

 

El hosting on s’allotja el nostre projecte ens garanteix la protecció de les dades en tot moment. En 

el cas que el servidor fallés, les dades es mourien en un altre servidor dels disponibles. Per tant no 

hi ha una vida útil del servidor amb uns anys determinats. El que tindrem en compte és que el cost 

que té per nosaltres és de 120 € anuals. 

Equip Cost total Duració projecte Cost imputable 

Ordinador Hp 750€ 6 mesos 125€ 

Equip Cost / mes Duració projecte Cost imputable 

Servidor Dell 10€ 6 mesos 60€ 



CONTEXT DEL PROJECTE 

 
22 

2.2.3. Costos de software 
 

Per calcular els costos de software hem tingut en compte els sistemes operatius usats tant per 

allotjar i desenvolupar el portal, com també totes les aplicacions usades. 

Ja que un dels punts que es buscava en l'elaboració d’aquest projecte era usar només software 

lliure, podem veure que el cost de software és nul.  

Els programes usats tant en el desenvolupament com en l’aplicació final es llisten a continuació: 

 

Programa Preu Programa Preu 

Ubuntu 10 0 € (Software lliure) Windows XP 0€ (Acord MSDNAA) 

Linux CentOs 5 0 € (Software lliure) Iexplorer 0€ (Acord MSDNAA) 

MySql 5 0 € (Software lliure) FireBug 0 € (Software lliure) 

Joomla 5 0 € (Software lliure) FileZilla 0 € (Software lliure) 

DIA 0 € (Software lliure) FireFox 0 € (Software lliure) 

Apache 2 0 € (Software lliure) Chronium 0 € (Software lliure) 

Curl 7 0 € (Software lliure) PhpMyAdmin 3 0 € (Software lliure) 

BlueFish  0 € (Software lliure) gPHP edit 0 € (Software lliure) 

 

2.2.4. Costos d’ocupació 
 

Tot el desenvolupament del projecte l’he dut a terme des de casa, per tant no hi ha hagut un cost 

d’ocupació. El que afegeixo en aquest apartat són els costos de llum i Internet que si que han set 

necessaris per el poder realitzar el projecte. 

 

Concepte Cost mensual Duració projecte Cost imputable 

Llum 10€ 6 mesos 60 € 

Internet 40€ 6 mesos 240 € 
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2.2.5. Cost total 
 

Resum dels costos llistats en tots els apartats anteriors: 

 

Contepte Cost (€) 

Costos del personal 7500 

Costos de hardware 185 

Costos de software 0 

Costos d’ocupació 300 

Total 7985 

 

El cost total del desenvolupament del projecte és de 7.985 €. 
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2.3. Anàlisi d'antecedents 

La Costa Brava és coneguda arreu per la qualitat de les seves aigües, la flora i la fauna marines i 

clima en general. Per tant, en aquesta zona hi ha molta oferta i demanda de centres de 

submarinisme. 

Per fer front a aquesta competència, l'International Diving Center ha decidit modernitzar-se i crear 

un portal web actual, que els faci guanyar quota de mercat. 

Encara que el mètode més usat avui en dia per anunciar-se és Internet, en el món del 

submarinisme aquesta tecnologia no està del tot ben aprofitada. Podem trobar que tots els 

centres de submarinisme s'han creat el seu propi portal, però son antiquats o senzills.  

Fent una recerca per Internet buscant els diferents centres de la Costa Brava, hem recopilat alguns 

exemples detallant les seves característiques i així valorar quins són els serveis que ofereix la 

competència. 

A continuació es mostra el llistat dels portals web dels centres de submarinisme de la Costa Brava 

amb les seves característiques principals. 

 

 

 

 

  



CONTEXT DEL PROJECTE 

 
25 

2.3.1. www.aquatica-sub.com 

 

Imatge 5: Portal Aquatica-sub.com 

 

Aquest portal és del centre Aquàtica de l'Estartit.  

Té una interfície simple que permet navegar còmodament, i en ser simple, la seva càrrega es molt 

ràpida. Es pot consultar informació del centre, l'entorn i la previsió meteorològica anual. S’hi 

poden veure fotos i vídeos, però no pujar-los. La pàgina és estàtica i no permet que els usuaris 

afegeixin cap tipus de contingut. Té traducció a quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès). 
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2.3.2. www.lamfora.com  

 

Imatge 6: Portal lamfora.com 

 

Aquest portal consisteix en una pàgina principal disponible únicament en castellà a on es pot 

accedir a tota l'informació del centre.  

Permet d’inscriure's a un butlletí d'informació i imprimir una “invitació” per fer un bateig de mar 

(per regalar). 
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2.3.3. www.begurdive.com 

 

Imatge 7: Poral begurdive.com 

Aquest portal està focalitzat en oferir tota la informació possible sense fixar-se en la presentació.  

Hi ha tota la informació del centre i les immersions en català, castellà, francès i anglès. No ofereix 

cap servei especial. També s’ha de dir que el disseny de la pàgina és antiquat. 
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2.3.4. www.costa-brava-divers.com 

 

Imatge 8: Portal costa-brava-divers.com 

Aquest portal té un disseny més elaborat que els anteriors i ens ofereix les opcions següents: 

• Localització (traducció al català, castellà, francès, anglès i alemany). 

• Apartat per visualitzar fotos. 

• Apartat 'Llibre de visites' que permet als usuaris deixar els seus comentaris. 

• Permet subscripció a un butlletí de noticies. 
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Veient aquests exemples, podem arribar a la conclusió que molts dels centres d'immersió de la 

Costa Brava tenen una pàgina web que ofereix tota la informació relativa als respectius centres, 

amb uns dissenys bastant simples. 

El projecte proposat vol oferir una pàgina molt més completa, amb tota la informació necessària i 

diferents apartats dinàmics perquè els usuaris puguin afegir els seus propis comentaris o fotos. 

També hem vist que cap pàgina oferia pagament directe de les immersions des del portal, funció 

que també integrarem en aquest projecte. 

Des del punt de vista del antecedents, el projecte és viable, ja que oferirem serveis que no usen els 

altres portals de la competència; esperem ser el punt de partida de la modernització del sector. És 

ben conegut que si s’és el primer en donar un servei millor a través de la xarxa, l’empresa té més 

possibilitats de guanyat quota de mercat. 
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2.4. Entorn de treball 

Les característiques que ha de reunir el portal del centre no són molt exigents, per tant la feina 

d'escollir les eines a usar ha estat senzill. 

En aquest apartat es comenten totes les característiques a tenir en compte per escollir l’entorn de 

treball. 

 

2.4.1. Llenguatge de programació 

En primer lloc, s'havia se decidir quin llenguatge de programació utilitzar. Les característiques que 

havia de reunir eren que el llenguatge fos programari lliure, multiplataforma i que tingués el 

màxim de prestacions (que fos compatible amb diferents tipus de bases de dades...).  

Des d’un bon principi es va pensar en el PHP. 

El PHP és un dels llenguatges de programació web usats avui en dia, per tant es pot trobar molta 

documentació per la web, i té un conjunt de llibreries molt extens que ens permet realitzar totes 

les funcions desitjades en el portal. 

Un altre punt fort que té aquest llenguatge per mi és que tinc certa experiència personal 

treballant-hi; per tant si utilitzo el PHP m’estalvio el temps d’aprenentatge. 

Les característiques principals i que més ens interessaven són les següents: 

• Llenguatge multiplataforma. Podem executar PHP tant en un entorn Windows com Unix. 

• Accessibilitat a gran nombre de gestors de bases de dades. Amb PHP es poden usar una 

gran diversitat de SGBD (sistema de gestió de bases de dades), la llista és pràcticament 

inacabable però per mostrar algun exemple podem citar els següents: 

1. Adabas D 

2. dbm  

3. dBase  

4. filePro  

5. Hyperwave  

6. Informix  

7. InterBase  

8. LDAP  
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9. Microsoft SQL server  

10. mSQL  

11. MySQL  

12. ODBC  

13. Oracle  

14. PostgreSQL  

15. Solid  

• Gran quantitat de llibreries. El PHP té moltes funcions implementades que ens permeten 

realitzar amb facilitat accions com: 

1. Accés a servidors IMAP  

2. Enviament de correu amb SMTP  

3. Accés a servidors de FTP  

4. Generació dinàmica de gràfics i documents PDF  

5. Anàlisi de documents XML  

• Gran varietat d'aplicacions per facilitar la programació amb PHP. Hi ha una gran quantitat 

d'editors gratuïts pensats exclusivament per treballar amb PHP. També hi ha molts 

frameworks (entorns de treball) i CMS (gestors de continguts) per a PHP, i moltes 

d'aquestes eines són programari lliure. Alguns exemples d'aplicacions que ens podrien ser 

útils en el desenvolupament del nostre projecte, tots programari lliure, són les següents: 

1. cakePhp 

2. Symfony 

3. Drupal 

4. Joomla 

5. Bluefish editor 

• Simplicitat i facilitat d'aprenentatge. PHP disposa d'una gran documentació (tant manuals 

com exemples) a través d'Internet, cosa que facilita molt el seu aprenentatge. 

Gràcies a tot aquest conjunt de característiques es va decidir usar aquest llenguatge de 

programació. 
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2.4.2. Sistema gestor de Bases de dades 

El SGBD que s’ha decidit usar en el projecte és MySQL. 

La propietat principal que buscàvem en l'SGBD era que fos programari lliure i tingués la màxima 

compatibilitat.  

L'elecció d'aquest sistema en comptes d'altres, com podia haver estat el PostgreSql, és a causa a 

de la seva gran popularitat i experiència personal fent servir aquest sistema. Per tant, usant 

MySQL ens asseguràvem que hi hauria suficient suport online i ja tindríem l’etapa l'aprenentatge 

feta.  

Les característiques principals del MySQL són: 

• Programari lliure. El MySQL és programari lliure, per tant lliure de costos. 

• Rapidesa i seguretat. El MySQL té com a principals objectius la rapidesa i la seguretat. 

Usant aquest SGBD ens assegurarem que el sistema funcioni ràpidament (usant 

tecnologies com el multiprocessament ) i sense preocupar-nos que l'aplicació es torni 

inestable (usa sistema ACID (atòmica, consistent, aïllada i duradora), suport per 

transaccions múltiples, assegura integritat de dades, nivells d'aïllament, detecció de 

deadlocks...) .  

• Recuperació. MySQL disposa d’eines de recuperació de dades, backups... 

• Gran portabilitat. MySQL permet treballar amb diferents plataformes i sistemes operatius. 

• Integració amb PHP. El MySQL s'integra magníficament amb el PHP. 

• Baix consum de recursos. MySQL requereix escassos recursos oferint un gran rendiment. 

• Facilitat d'instal·lació. La instal·lació i configuració de MySQL resulta molt simple. 

• Tipus de dades. MySQL suporta una gran quantitat de tipus de dades. 

• Protecció de dades. MySQL usa característiques de seguretat que ofereixen una protecció 

absoluta a les dades. 
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• Compatibilitat. Al ser un dels SGBDs amb programari lliure més utilitzats, hi ha una gran 

quantitat de programari i suport per MySQL. Podem trobar connectors per una gran 

quantitat de llenguatges de programació.  

• Facilitat de gestió. MySQL ofereix una col·lecció d'eines gràfiques que permeten al DBA 

gestionar, controlar i resoldre qualsevol problema. També existeixen un gran nombre 

d'aplicacions de tercers que fan tasques de monitorització o gestió de la base de dades. 

Pel que fa a quina versió del programa fer servir, utilitzem la 5.1, que és la mes moderna, amb 

menor nombre de forats de seguretat i major nombre de característiques. 

 

2.4.3. Servidor web 

El servidor web escollit, tant pel desenvolupament de l'aplicació com per l'entorn de producció és 

l'Apache2, el servidor HTTPS més emprat a la xarxa avui en dia i, a més, també és programari 

lliure. 

Les característiques principals de L'Apache són les següents: 

• Programari lliure. L'Apache és programari lliure. 

• Multiplataforma. Podem instal·lar el servidor web a diferents sistemes operatius. 

• Popular. En ser el servidor més popular de la xarxa és molt més fàcil trobar informació, 

suport i exemples per qualsevol dubte que puguem tenir.  

• Fàcil instal·lació. El servidor s'instal·la de manera molt senzilla. 

• Modular. Hi ha una gran quantitat de mòduls disponibles per incrementar les prestacions 

de l'Apache. 

• Integració amb PHP i MySQL. L'Apache té mòduls que ens permeten connectar amb gran 

facilitat amb el PHP i MySQL. 

• Fiable. L'Apache és molt robust i fiable. 

La versió de l'Apache usada és la 2.2, la més moderna.  
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2.4.4. Sistema operatiu 

L'aplicació pot ser instal·lada en qualsevol sistema operatiu, tot i això el sistema operatiu usat és el 

Linux, ja que és programari lliure i té moltes eines de programació disponibles per aquesta 

plataforma.  

Per l'entorn de desenvolupament hem usat l'Ubuntu Desktop edition, en el qual hi tenia instal·lats 

els servidors web i BBDD localment, i totes les eines d'edició. 

Gràcies a l'Ubuntu, instal·lar qualsevol programa addicional és una tasca molt senzilla, i ofereix un 

entorn d'escriptori complert per defecte, sense haver de preocupar-nos per instal·lar les eines 

bàsiques com el processador de textos, fulls de càlcul... 

Per a l'entorn de producció hem utilitzat  el Linux CentOS. La característica principal d'aquest 

sistema operatiu és el seu baix consum de recursos, i per tant l'augment del rendiment de 

l'aplicació. També està enfocat a tenir un manteniment fàcil i així ser útil en entorns de producció. 

 

2.4.5. Eines de desenvolupament 
 

Per desenvolupar el projecte he utilitzat un servidor web local, amb connexió amb una base de 

dades MySql també local.  

Per programar he usat editors ràpids i senzills que donen suport a les funcions PHP. 

Aquí hi ha el llistat d’aplicacions usades: 

Apache 

En ser el servidor web mes usat a la xarxa i per la gran quantitat de documentació de la xarxa vaig 

fer servir aquest servidor web per desenvolupar el projecte. 

En migrar l’aplicació als servidors de producció, al tenir el mateix servidor web, no hi va haver cap 

tipus d’inconvenient. 
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MySql 

A l’igual que l’Apache, MySql és àmpliament usat a la xarxa i és fàcil obtenir molta documentació. 

A part, l’Apache y MySql s’integren a la perfecció, sense haver de fer cap tipus de configuració 

especial. La migració de dades del servidor de test a producció també es va elaborar sense 

inconvenients en fer servir el mateix programa. 

Phpmyadmin 

L’administrador de bases de dades MySQL web per excel·lència. Realitzar backups, exportar i 

importar dades, efectuar consultes o realitzar tasques de manteniment amb aquesta aplicació és 

ràpid i fàcil. Facilita molt la feina quan es treballa amb MySql.  

Bluefish 

Aquest editor de PHP és molt ràpid i treballa amb les funcions de PHP. Ideal per projectes de 

tamany mitjà com aquest.  

Gphpedit 

Un altre editor de PHP senzill. No te moltes funcionalitats avançades, però és molt visual i ràpid de 

fer servir (qualitat que valoro enormement). 

Navegadors i complements 

En treballar amb una aplicació que s’ha de mostrar en un navegador web, és necessari visualitzar 

el resultat amb un d’ells. El navegador principal usat en el desenvolupament del projecte és el 

Firefox, un dels més utilitzats. Un dels principals avantatges que té aquest navegador respecte els 

altres és la possibilitat d’usar una gran quantitat de complements. Entre ells destacaré el Firebug, 

que és molt útil a l’hora de fer el debugging de l’aplicació. Un altre complement que he fet servir 

tant com el Firebug és el Web Developer, també molt utilitzat per fer el debugging. 

Per suposat també he usat altres navegadors per poder afinar el resultat en cada un d’ells. Els 

navegadors usats han sigut l’Internet Explorer 6, 7 i 8 (s’han realitzat les proves usant l’Internet 

Explorer amb Windows), l’Opera i el Chronium (navegador Chrome però de codi obert). 
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Dia 

Fantàstic editor de diagrames, usat sobretot per dibuixar diagrames UML. 

Joomla 

CMS sobre el qual he desenvolupat el projecte. 

Vim 

L’editor de mode text és vital a l’hora de testejar configuracions als servidors. 

Ubuntu 

El sistema operatiu permet tenir un sistema Linux en un portàtil sense haver de preocupar-te per 

configurar res. Porta totes les aplicacions bàsiques, cosa que fa guanyar molt de temps. 
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3. Anàlisi de requeriments 

En aquest capítol es farà l'anàlisi de requeriments, on es definiran totes les funcions que farà el 

portal. 

Per obtenir aquestes funcions (requeriments) de l'aplicació, s'han convocat diverses reunions amb 

el client. A partir de la idea original que ens va exposar, es van poder extreure les funcions 

bàsiques a implementar i, a mesura que s'anaven detallant totes característiques, es van incloure 

funcions addicionals que farien que el portal fos més complert. A part d'aquestes funcionalitats, 

també es va proposar d'afegir un apartat de gestió per controlar totes les funcionalitats del portal. 

Un cop reunida tota aquesta informació s'ha pogut descriure l'aplicació, en el primer apartat 

d’aquest capítol. 

En el segon apartat, hi trobarem la formalització de la descripció elaborada, o sigui, la definició 

dels requeriments de l’aplicació. 
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3.1. Descripció textual de l'aplicació 

L'aplicació a desenvolupar és el portal del centre de submarinisme 'International Diving Center'.  

La funcionalitat principal d'aquest portal és oferir a tots els usuaris la informació disponible del 

centre (horaris, instal·lacions, calendari d'immersions...) . Se’ns demana que tot aquest contingut 

pugui estar traduït a diversos idiomes. 

En segon lloc es vol aconseguir que el portal sigui interactiu, que el seu contingut variï, per tal que 

els usuaris tornin a visitar el portal. Per aconseguir aquest objectiu s'han pensat diversos sistemes 

que seran integrats al portal: un fòrum on els usuaris podran consultar i deixar comentaris, un 

canal de notícies amb les novetats del centre, un butlletí setmanal que serà enviat a tots els 

clients, una zona on els usuaris podran penjar les fotos de les seves immersions i veure les del 

altres usuaris i donar l'oportunitat als usuaris de valorar cada una de les immersions realitzades. 

En tercer lloc es vol crear un sistema de reserves d'immersió online, que permeti fer la reserva i 

pagament d’immersions a través d'Internet. 

Totes aquestes seccions són considerades la part frontal de l'aplicació i formen un primer grup, el 

qual serà accessible per a tots els usuaris.  

Per tal de controlar aquesta aplicació es crearà una zona d'administració, que només serà 

accessible pels administradors del centre. Les funcions que s’hi podran dur a terme en aquesta 

zona seran l'administració, manteniment i edició del contingut de la part frontal de l'aplicació 

(editar la informació del centre, crear notícies i butlletins setmanals, administrar el contingut dels 

fòrums per evitar abusos, ... ).  

També s'haurà de crear una zona on es puguin veure les reserves encarregades pels usuaris. 
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3.2. Definició de requeriments 

En aquest apartat s'especifiquen detalladament cada un dels apartats del portal. Es detallaran les 

característiques de cada funció que s’ha de dur a terme. 

 

3.2.1. Requeriments funcionals 

Usant tota la informació recopilada a l'apartat anterior, definim els següents requeriments 

funcionals que venen a continuació.  

 

Usuaris  

Definirem diferents perfils (rols) d'usuari que atorgaran uns permisos determinats a cada un dels 

usuaris. Depenent del rol de l'usuari, aquest podrà accedir a diferents seccions del portal. 

Diferenciarem quatre tipus de rols:  

Super administrador 

Té accés total a totes les diferents apartats del portal, tant a la zona de continguts com a la 

d'administració. Pot modificar tant el contingut, l’aspecte del portal, afegir noves característiques i 

funcionalitats, gestionar els usuaris i elaborar tasques de manteniment.  

Només es crearà un Super administrador i no es donaran aquests privilegis al client ( per evitar que 

se’n faci un mal ús, cosa que podria comportar la pèrdua de dades o del portal sencer). 

Administrador 

Té accés a tota la part frontal del portal i accés limitat a la part d'administració. Per tant, té un 

accés limitat a les bases de dades. Pot gestionar tot el contingut, afegint apartats, articles o 

noticies o bé suprimir aquestes seccions. També té poder per retirar comentaris o post dels 

fòrums realitzats per altres usuaris. En canvi, no pot modificar l'estructura del portal, no se li 

permet canviar l’aspecte seleccionat. 

Pot haver-hi més d'un administrador i aquests seran els encarregats del centre d'immersió.  
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Usuari registrat 

Té accés a tota la part pública del portal. Pot accedir a tota la informació i afegir comentaris, posts 

i contingut multimèdia al portal, però no pot modificar el contingut dels altres usuaris. També té 

accés a la zona de reserva d'immersions. No pot accedir a l’apartat d’administració.  

Per aconseguir aquest rol, l'usuari s'ha de registrar al portal. 

Visitant 

Pot veure la part pública del portal, però no pot modificar-la. Pot veure els comentaris dels usuaris 

però no en pot afegir. No té accés a la zona de reserva d'immersions ni a la zona d’administració. 

Els usuaris que accedeixen al portal tenen aquest rol.  

 

L'aplicació pot ser accedida sense que l'usuari hagi d’introduir el seu nom d'usuari / contrasenya. 

Però per poder accedir tant a la zona d'administració com per afegir contingut, l'usuari haurà de 

presentar les seves credencials. 

Els rols tenen les següents característiques: 

• Un usuari només pot pertànyer exclusivament a un sol rol. 

• Un rol pot ser assignat a diferents usuaris. 

• El rol de Super administrador només serà assignat a un sol usuari. 

• Un usuari que no estigui registrat al portal se li assigna el rol de visitant. 

El portal ha de tenir un apartat per poder fer el login. Un cop fet el login, l'usuari adquirirà un rol i 

podrà accedir als diferents apartats depenent dels permisos del rol. 

  



ANÀLISI DE REQUERIMENTS 

 
41 

Contingut 

Tenim diferents tipus de contingut al portal. Cada tipus de contingut ofereix una informació 

diferent a l'usuari i la guardarem i processarem de manera diferent. 

Article 

Els articles contenen la informació estàtica de la pàgina. Contindran tota la informació relacionada 

amb el centre d'immersió, com per exemple els horaris d'obertura, instal·lacions del centre... 

Són creats per l'Administrador o Super administrador i visibles pels tots els tipus d’usuaris. 

Els administradors poden decidir si estan publicats al portal o no. S’organitzen per seccions.  

Notícia 

Les notícies contenen novetats que passen al centre. Són publicades pels administradors i visibles 

per tots els usuaris. 

Els administradors decideixen si estan publicades o no. 

Comentari 

Els comentaris estan elaborats pels usuaris registrats. Contenen comentaris d'articles. És visible 

per tots els tipus d’usuaris i els administradors poden decidir si publicar el contingut o no. 

Esdeveniments 

Els esdeveniments són activitats programades. Aquest tipus de contingut està pensat per poder 

crear sortides d'immersió, però també es pot aplicar per programar el calendari de cursets o el 

que es necessiti més endavant.  

Són creats pels administradors i visibles per tots els usuaris. 

Post 

Els posts són els comentaris del fòrum. El fòrum és accessible per tothom però només poden 

comentar-hi els usuaris registrats. Els administradors tenen el control de les publicacions. 
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Multimèdia 

El portal tindrà contingut multimèdia (fotos o vídeos). Aquest contingut és accessible per tothom, 

però els usuaris registrats poden afegir-hi contingut i els administradors el gestionen. 

L'aplicació estarà organitzada per menús, cada un dels quals donarà accés a un apartat del portal 

on es pot consultar cada un dels tipus de contingut descrits. Depenent dels permisos del rol de 

l’usuari que accedeix al contingut, l'usuari podrà consultar, afegir o modificar aquest contingut. 

 

Registre d’immersió 

Els usuaris registrats poden accedir a la zona de registre d'immersió. En aquest apartat l'usuari es 

pot registrar a alguna de les immersions programades pel centre. 

La reserva es paga al moment. S’ha de poder validar si la targeta de l’usuari té la quantitat 

necessària per pagar, en cas contrari no s’ha de permetre la reserva.  

Els administradors tindran accés en temps real a l'estat de les inscripcions. 

 

Administració 

La zona d'administració només es accessible per els dos tipus d'administradors del sistema. Des 

d'aquest apartat es poden gestionar tots els apartats referents al portal, tals com els següents: 

• gestionar els usuaris 

• gestionar continguts 

• gestionar inscripcions 

• gestionar butlletins de noticies 

• gestionar presentació del portal 

• gestionar backups 

• gestionar traduccions 

El Super administrador té poders per gestionar l'esquelet del portal, com modificar l'aspecte o re-

configurar totes les qüestions tècniques del portal (gestionar backups o configurar el sistema) i 

l'administrador té els permisos per gestionar el contingut d'aquest sense poder alterar-ne 

l’aspecte o les característiques del sistema. 
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3.2.2. Requeriments no funcionals 

En aquest apartat es descriuen els requeriments no funcionals de l'aplicació, que són aquells que 

defineixen les prestacions que ens dóna l'aplicació en utilitzar totes les funcions especificades a 

l'apartat anterior. 

 

Seguretat 

En primer lloc, l'aplicació ha d'assegurar que els usuaris no autoritzats no puguin accedir a la 

informació del sistema ja sigui per modificar-la o esborrar-la. Per aconseguir aquest punt, tots els 

usuaris han d'usar contrasenya per accedir a les zones restringides. 

En segon lloc, s'ha de protegir la part del pagament amb targeta de crèdit. Hi ha una normativa 

especial per poder processar pagaments per Internet (que s'engloba en la normativa anomenada 

PCI), que obliga a complir unes condicions de seguretat molt altes. Un petit exemple és que la 

pàgina de pagaments ha de ser xifrada (ha d’usar el protocol HTTPS ) o bé que les dades bancàries 

han de ser guardades amb sistemes d'encriptació. Per això s'ha de recórrer a empreses 

especialitzades en aquest sector per poder processar els pagaments i no gestionar-los un mateix. 

També hem de disposar d’una aplicació programada de tal manera que eviti que els possibles 

usuaris malintencionats obtinguin les dades dels altres usuaris de l’aplicació, o que puguin 

destrossar el sistema. S’han de prevenir els possibles atacs mitjançant una programació centrada 

en la seguretat de les dades. 

 

Fiabilitat 

El portal ha de poder ser accessible a tota hora. Per poder fer que aquesta premissa sigui el més 

real possible s'han d'establir uns sistemes que millorin la fiabilitat del producte, tal com són els 

següents: 

• Realització de còpies de seguretat diàries per poder recuperar el 100% de l'aplicació des 

de 0. Sense un backup l’aplicació podria desaparèixer d’un dia per l’altre, i si no és 

recuperable, els usuaris perdrien tota la confiança amb el lloc. 
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• Tenir l'aplicació penjada en un hosting que ofereixi backups addicionals i garanties 

d'estabilitat a nivell físic (tenir màquines amb raid, accés a Internet duplicat per si una línia 

es talla...). 

• Renovar el domini abans que aquest expiri. 

 

Desenvolupament futur 

Un cop tinguem l’aplicació totalment desenvolupada, ha de ser ampliable; s’han de poder afegir 

amb facilitat noves funcions o actualitzar-ne les existents. Tots els components han de poder ser 

comprensibles pels possibles desenvolupadors futurs, i així facilitar el millor manteniment de 

l’aplicació. 

 

Llicències 

S'ha d'evitar qualsevol cost addicional que pugui tenir el manteniment del portal. Per tant tot el 

programari usat en el desenvolupament de l'aplicació és gratuït i exempt de llicències. 

 

Portabilitat 

L'aplicació ha de poder ser transferida d'una plataforma a una altra amb la major facilitat possible. 

• L'aplicació podrà ser transferida a qualsevol plataforma, ja sigui UNIX o WINDOWS. 

• El servidor web a on s'executi l'aplicació ha de ser Apache, amb el llenguatge de 

programació PHP5 i base de dades MySQL. 

• L'aplicació s'ha de visualitzar correctament com a mínim als navegadors Internet Explorer 

(totes les versions), Mozilla Firefox (versions 3 i 3.5), Google Chrome i Opera 10. S'han 

escollit aquests navegadors per adaptar l'aplicació ja que son els mes usats avui en dia i 

engloben pràcticament la totalitat de navegadors utilitzats a la xarxa. 
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Eficiència 

L'aplicació ha de donar unes prestacions adequades, tenint en compte els recursos emprats, i ha 

de poder mantenir-les amb unes condicions de càrrega determinades que es podrien donar en el 

cas que molts clients es connectessin al portal al mateix temps.  

La resposta de l’aplicació ha de ser suficientment ràpida perquè el client no es cansi d'esperar i 

abandoni la consulta del portal. El temps màxim de càrrega d'una pàgina, per exemple, mai no 

hauria de superar els 6 segons; uns temps d’espera elevats fan que l’usuari abandoni el portal. 
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4. Especificació 

En aquest capítol es mostraran en primer lloc els diversos diagrames de casos d'ús per cada un 

dels tipus d'usuari que tenim en el sistema. Així podrem veure esquemàticament quines són les 

funcionalitats que es poden realitzar amb els diferents rols del sistema. 

En el segon apartat del capítol, es definirà exhaustivament de cada un dels casos d’ús llistats en el 

primer apartat. 

Per ajudar a tenir una comprensió més extensa de les funcionalitats del sistema, s’ha creat un 

model de comportament en el tercer apartat d’aquest capítol. 

En darrer lloc, s’adjunta un diagrama de classes UML a l’última secció del capítol. 
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4.1. Diagrames de casos d'ús 

Definim diferents casos d'ús en relació amb els rols definits al sistema. 

 

4.1.1. Usuari visitant 

L'usuari visitant és el que té menys permisos a l'aplicació. No pot realitzar cap canvi en el sistema, 

només consultar-ne el contingut. Té assignats els següents casos d'ús: 

 

Imatge 9: Casos d'ús usuari Visitant 
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4.1.2. Usuari registrat 

L'Usuari registrat, a part de consultar el contingut del portal, també en pot introduir. Tot i això 

continua tenint accés solament al frontend del portal. 

 

Imatge 10: Casos d'ús Usuari registrat 
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4.1.3. Usuari administrador 

L'usuari administrador té accés complert al frontend (igual que l'Usuari registrat) i, a part, pot 

accedir al panell de control del portal. Al tenir el mateix esquema en el frontend de l'apartat 

anterior, no s'inclou el diagrama del grup de casos inclosos en el frontend en aquest apartat. 

 

Imatge 11: Casos d'ús usuari administrador 
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4.1.4. Usuari Super administrador 

L'usuari Super administrador té accés complert al frontend (igual que l'Usuari registrat, no inclòs al 

diagrama) i accés complert al panell de control del portal. 

 

Imatge 12: Casos d'ús usuari Super administrador 
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4.2. Assignació de casos d'ús 

Per facilitar l'organització dels casos d'ús i facilitar-ne la comprensió els he separat en els següents 

apartats definits a la taula següent: 

 

Categories de requeriments 

1 zona de contingut 

2 zona administració 

 

La taula següent mostra els diferents rols que hem definit al sistema, amb el codi abreviat que 

farem servir d'ara endavant i durant la definició dels casos d’ús: 

 

Rols 

SA Super administrador 

A Administrador 

UR Usuari registrat 

V Visitant 

 

En últim lloc, la taula següent mostra les assignacions de casos d’ús; es mostren tots els 

requeriments del portal i els permisos que tenen els rols sobre cada un d'ells.  

Les cel·les que contenen la creueta signifiquen que el rol pot realitzar el cas d'ús esmentat, si la 

casella està buida, el rol no té assignat el cas d’ús. 
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S’han separat els casos d’ús en dues taules diferents; la primera conté els casos d’ús assignats a la 

Zona de contingut, el frontend de l’aplicació, accessible a tots els usuaris: 

  

ZONA DE CONTINGUT – Categoria 1 

Requeriments rols 

Nom SA A UR V 

iniciar sessió X X X X 

tancar sessió X X X X 

alta usuari X X X X 

llistar contingut X X X X 

inserir comentari X X X  

inserir multimèdia X X X  

inserir post X X X  

buscar contingut X X X X 

contacte X X X X 

subscripció butlletí X X X X 

reserva immersions X X X  

llistar idiomes X X X X 
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La segona taula conté la resta de casos d’ús, que són els que fan referència al backend, la zona 

d’administració del portal, on els administradors tindran els següents casos d’ús assignats. 

 

ZONA D'ADMINISTRACIÓ – Categoria 2 

Requeriments rols 

Nom SA A UR V 

iniciar sessió X X   

tancar sessió X X   

llistar usuaris X X   

modificar usuari X X   

inserir esdeveniment X X   

inserir noticia X X   

inserir article X X   

modificar contingut X X   

eliminar contingut X X   

gestionar reserves X X   

informe portal X X   

gestió portal X    

backups X    

inserir idiomes X    

modificar idiomes X X   

gestió template portal X    

gestió mòduls portal X X   

enviament missatges a usuaris X X   

recepció missatges d'usuaris X X   

creació butlletins X X   

edició butlletins X X   
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4.3. Descripció de casos d'ús 

Un cop llistats els casos d'ús del sistema, podrem descriure amb detall les interaccions de l'usuari 

amb el sistema en cada cas. 

Es descriu com són les entrades introduïdes per l'usuari, la sortida que produeix el sistema o bé el 

diàleg que es produeix entre usuari-sistema. També s’inclouen esquemes de com es visualitzaria el 

cas d’ús per facilitar-ne la comprensió.  

En fer el desenvolupament de l’aplicació s’ha modificat lleugerament l’aspecte dels esquemes 

mostrats a continuació. 

 

4.3.1. Casos d'ús de la Zona de Contingut 

Aquests casos d'ús són la recopilació de casos que hi ha disponibles al frontend de l'aplicació. 

 

Iniciar Sessió 

 

Imatge 13: Pantalla d'inici de sessió 
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Actors SA,A,UR,V Categoria 1 

Descripció Permet a qualsevol tipus d'usuari iniciar la sessió a la zona de continguts 

Entrades Username: String, Password: String, Remember_Me: Bool, 

Forgot_your_password?: Bool, Frogot_your_username?: Bool 

Sortida - 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Usuari introdueix dades d'accés.  

 Sistema comprova l'existència i la validesa de les 

dades d’accés de l'usuari. S'inicia la sessió si les 

dades són correctes. Es crea un log de l'acció. 

L'usuari té accés a la zona d'usuaris 

registrats del frontend. 

 

Altres casos 

a) La validació de les dades d'accés fallen. Es denega l'accés a l'usuari i es mostra un missatge 

d'error. 

b) L'usuari selecciona l'opció de “Forgot your password?”. Es demana l'email de l'usuari i en el cas 

que aquest coincideixi amb un usuari existent al sistema, se li envia un password nou. 

c) L'usuari selecciona l'opció de “Forgot your username?”. Es demana l'email de l'usuari i en cas 

que aquest coincideixi amb un usuari existent al sistema, se li envia el seu username. 

d) L'usuari selecciona l'opció de “Remember Me”. El proper cop que accedeixi al portal, s'iniciarà la 

sessió de l'usuari en qüestió automàticament. 
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Tancar sessió 

 

Actors SA,A,UR,V Categoria 1 

Descripció Permet a qualsevol tipus d'usuari tancar la sessió a la zona de continguts 

Entrades - 

Sortides - 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Usuari selecciona l'opció de tancar sessió.  

 El sistema tanca la sessió de l'usuari. 

L'usuari ja no té accés a la zona d'usuaris 

registrats del frontend. 

 

Altres casos 

- 
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Alta usuari 

 

 

Imatge 14: Registe d'un nou usuari 

 

Actors V Categoria 1 

Descripció Permet a un usuari visitant registrar-se amb les dades introduïdes 

Entrades Nom: String, Username: String, Email: String, Password: String 

Sortides Missatge de benvinguda si l'usuari ha estat creat 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Usuari selecciona l'opció de donar-se d'alta i 

emplena les dades de registre. 

 

 El sistema comprova la validesa de les dades, i 

en cas afirmatiu crea l'usuari, però en estat 

bloquejat. S'envia un email a l'adreça registrada 

amb un codi únic que permetrà activar-lo. 

L'usuari accedeix al link que conté l'email.   

 El sistema activa l'usuari. Es mostra un missatge 
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de benvinguda al nou usuari. 

L'usuari pot iniciar la sessió.  

Altres casos 

a) En el cas que les dades introduïdes siguin incorrectes o el nom d'usuari introduït ja estigui en ús, 

es mostra un missatge d'error a l'usuari i no es registra. Tampoc s'envia l'email de confirmació de 

l'alta d'usuari. 

b) L'usuari no accedeix al link que conté el mail de confirmació. En aquest cas l'usuari està creat 

però es manté bloquejat. 
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Llistar contingut

 
Imatge 15: Pàgina estàndard del frontend 
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Actors SA,A,UR,V Categoria 1 

Descripció Permet visualitzar els continguts del portal 

Entrades Id: Int, idioma: Int 

Sortides - 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Usuari selecciona el contingut que vol 

visualitzar al menú. 

 

 El Sistema mostra a la secció  “Contingut de la 

secció”, que es pot veure a l’imatge que il·lustra 

aquest cas, el contingut que l'usuari ha requerit 

amb l'idioma seleccionat. 

Altres casos 

a) En el cas que la pàgina no està traduïda en l'idioma seleccionat, es mostra en l'idioma per 

defecte. 

b) En es cas que la pàgina no existeixi o tingui un error, es mostra una pàgina d'error genèrica on 

es pot veure l'error que ha ocorregut i ofereix la possibilitat de accedir als altres apartats o 

contactar al webmaster. 
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Inserir comentari 

 

Imatge 16: Formulari d’inserir comentari 

 

Actors SA,A,UR Categoria 1 

Descripció Permet a un Usuari registrat o administrador inserir un comentari en les pàgines 

a on es descriuen les immersions. 

Entrades Id_immersio: Int, idioma: int, Comentari: String 

Sortides - 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Usuari selecciona una immersió.  

 El sistema mostra tots els comentaris de la 

immsersió en l’idioma de l’usuari. 

L'usuari insereix un nou comentari a través del 

formulari d’inserció de comentaris. 

 

 El sistema comprova que el comentari no superi 

el límit màxim de caràcters permès i en cas 

afirmatiu insereix el comentari.  

Altres casos 

a) Si l'usuari selecciona l'opció “Subscribe”, rebrà tots els comentaris d'aquella immersió i idioma 

al seu correu. 
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Inserir multimèdia 

 

Imatge 17: Inserir arxiu multimèdia 

Actors SA,A,UR Categoria 1 

Descripció Permet un Usuari registrat o Administrador inserir un arxiu multimèdia. 

Entrades filename: File, title: String, Descriptiom: String 

Sortides Missatge de confirmació si l'arxiu s'ha pujat correctament. 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Usuari selecciona arxiu multimèdia a pujar i 

introdueix els camps requerits en el formulari 

de pujada d'arxiu. 

 

 El sistema comprova les dades del formulari, 

tipus i pes del fitxer i el desa si totes les dades 

són correctes. 

Altres casos 

a) Si el fitxer no compleix les condicions requerides pel sistema, l'arxiu no és guardat i es mostra 

un missatge d'error a l'usuari 
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Inserir post 

 

Imatge 18: Inserir post 

Actors SA,A,UR Categoria 1 

Descripció Permet a un Usuari registrat o administrador inserir un post o respondre’n a un 

d'existent 

Entrades Icona: Int, Assumpte: String, Post: String, Subscriu: Bool, Adjunts: file, Seguretat: 

String 

Sortides Missatge de confirmació si el post s'ha pujat correctament. 
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Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Usuari selecciona l'opció de crear un nou post, 

emplena tots els camps requerits i selecciona 

l'opció “enviar”. 

 

 El sistema comprova que la frase de seguretat 

sigui correcte i que els camps d'assumpte i post 

no siguin buits. En cas d'enviar un fitxer es 

comprova el tamany i format. En cas que tot 

sigui correcte el post es penjat al fòrum. 

Altres casos 

a) Si hi ha un camp buit, el sistema alerta l'usuari que falta omplir el camp determinat. 

b) Si no s'escriu el codi de seguretat correctament, el sistema no penja el post i s'ha de reintentar 

introduir el codi. 

c) Si se selecciona l'opció “subscriu”, totes les respostes del post són enviades al correu electrònic 

de l'usuari. 

d) Si se selecciona l'opció de previsualització, s'imprimeix per pantalla el post en el format 

definitiu. 
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Modificar post 

La interfície usada per modificar el post és la mateixa que es mostra a l'esquema de l’apartat 

anterior. 

Actors SA,A,UR Categoria 1 

Descripció Permet a l'Usuari registrat que ha creat el post o a un administrador editar el 

post. 

Entrades Icona: Int, Assumpte: String, Post: String, Subscriu: Bool, Adjunts: file, Seguretat: 

String 

Sortides Missatge de confirmació si el post s'ha modificat correctament. 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Usuari selecciona l'opció d'editar el post 

existent, modifica les dades i selecciona l'opció 

d'enviar. 

 

 El sistema comprova que l’usuari té permís 

necessari per realitzar l’acció, comprova que la 

frase de seguretat sigui correcta i que els camps 

d'assumpte i post no siguin buits. En cas 

d'enviar un fitxer es comprova el tamany i 

format. En cas que tot sigui correcte el post és 

modificat. 

Altres casos 

a) Si hi ha un camp buit, el sistema alerta l'usuari que falta omplir el camp determinat. 

b) Si no s'escriu el codi de seguretat correctament, el sistema no penja el post i s'ha de reintentar 

introduir el codi. 

c) Si es selecciona l'opció de previsualització, s'imprimeix per pantalla el post en el format 

definitiu. 
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Buscar contingut 

 

 

 

Imatge 19: Cerca de contingut 

 

Actors SA,A,UR, V Categoria 1 

Descripció Permet a qualsevol usuari cercar contingut en el portal 

Entrades Cerca: String 

Sortides - 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Usuari introdueix les paraules clau que vol 

cercar. 

 

 El sistema llista tots els continguts del portal 

que coincideixin amb aquestes paraules clau. 

Altres casos 

- 
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Contacte  

 

 

Imatge 20: Formulari de contacte 
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Actors SA,A,UR, V Categoria 1 

Descripció Permet a qualsevol usuari contactar amb el centre d'immersió. 

Entrades Nom: String, Email: String, Telefon: String, Assumpte: String, Missate: String, 

Seguretat: String, Copia: Bool 

Sortides Missatge de confirmació si el missatge s'ha enviat correctament 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Usuari introdueix les dades del formulari i la 

consulta a realitzar. 

 

 El sistema comprova les dades i si tot és 

correcte mostra missatge de confirmació a 

l'usuari i es notifica per email al centre que un 

usuari ha contactat. 

Altres casos 

a) Si el codi de seguretat és incorrecte, el missatge no s'envia i s'ha de tornar a introduir el codi. 

b) Si se selecciona l'opció de “enviar una còpia”, el missatge també s'envia a l'email introduït al 

formulari. 
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Subscripció butlletí 

 

 

Imatge 21: Subsrcipció newsletter 

 

 

Imatge 22: Subscripció newsletter, pas 2 

 

Actors SA,A,UR, V Categoria 1 

Descripció Permet a qualsevol usuari subscriure's al butlletí de noticies del portal 

Entrades Email: String, Name: String, Subscribe: Bool 

Sortides Missatge de confirmació de la subscripció 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

L'usuari introdueix el seu email al camp mostrat 

a la primera imatge (Imatge 21). 

 

 El sistema comprova que l'email tingui un 

format correcte. En cas afirmatiu, redirigeix 
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l'usuari a la pàgina de configuració de la 

subscripció. 

L'usuari selecciona l'opció de subscriure's, 

omple el formulari mostrat a la imatge 22 i clica 

l’opció de guardar. 

 

 El sistema guarda la configuració. 

Altres casos 

a) En el cas que l'email introduït sigui incorrecte, el sistema no redirigeix a l'usuari a la pàgina de 

configuració de la subscripció. 

b) En el cas que l'usuari que visiti el portal no sigui un visitant, pot accedir directament a la pàgina 

de configuració de la subscripció sense introduir el seu email. 

c) Si l'usuari selecciona “no” a l'opció de “Subscribe”, se li cancel·la la subscripció. 

d) Si l'usuari selecciona l'opció de “View archive”, accedeix a tots els butlletins publicats fins al 

moment. 
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Reserva Immersions 

 

 

Imatge 23: Calendari d'immersions i formulari de preinscripció 
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Imatge 24: Formulari d'inscripció 
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Actors SA,A,UR Categoria 1 

Descripció Permet a un Usuari registrat reservar plaça per a una immersió disponible al 

portal. 

Entrades EventId: Int, immersio_completa: Bool, num_inscripcions: Int, Material: Int, Guia: 

Bool, Seguro: Bool 

Sortides Missatge de confirmació de la reserva 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

L'usuari accedeix al menú de reserva 

d'immersions i selecciona una de les 

immersions disponibles al calendari. 

 

 El sistema mostra la informació de la immersió 

seleccionada i el formulari previ a la subscripció 

(imatge número 23). 

L'usuari omple totes les dades del formulari.  

 El sistema redirigeix a l'usuari al formulari de 

pagament, usant les dades de l'usuari (imatge 

número 24). 

L'usuari omple les dades i realitza el pagament.  

 El sistema es comunica amb la passarel·la de 

pagament i el pagament es efectuat. Es guarda 

un registre de la transacció, es mostra una 

pàgina de confirmació a l'usuari i se li envia un 

correu de confirmació. 

Altres casos 

a) En el cas que la transacció bancària no funcioni, es notifica a l'usuari que no s'ha cursat la 

reserva. 

b) En el cas que es deixin dades sense omplir en alguns dels formularis, no es podrà accedir al pas 

següent i així realitzar la reserva. 

c) En el cas que la immersió ja s'hagi fet, no es mostra el formulari de preinscripció. 
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Llistar idiomes 

 

 

Imatge 25: Llistat d’idiomes 

 

Actors SA,A,UR, V Categoria 1 

Descripció Permet a qualsevol usuari seleccionar un dels idiomes disponibles 

Entrades Idioma: Int 

Sortides - 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Usuari selecciona un dels idiomes disponibles.  

 El sistema carrega els continguts amb l'idioma 

desitjat. 

Altres casos 

- 
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4.3.2. Casos d'ús de la Zona d’administració 

Aquests casos d'ús són la recopilació de casos que hi ha disponibles al backend de l'aplicació. 

 

Iniciar sessió 

 

Imatge 26: Login zona administració 

 

Actors SA,A Categoria 2 

Descripció Permet a un usuari administrador iniciar la sessió a la zona d'administració 

Entrades Idioma: Int, username: String, password: String 

Sortides - 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Usuari introdueix les dades 

d'accés. 
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 El sistema comprova que les dades siguin correctes i, en el cas 

afirmatiu, redirigeix l'usuari a la zona d'administració amb 

l'idioma escollit. 

Altres casos 

a) Si les dades d'accés són incorrectes es mostra missatge d'error i no es permet l'accés a l'usuari. 

 

Tancar sessió 

 

Actors SA,A Categoria 2 

Descripció Permet a un usuari administrador tancar la sessió a la zona d'administració 

Entrades - 

Sortides - 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona l'opció de tancar 

sessió. 

 

 El sistema tanca la sessió de l'usuari i el 

redirigeix a la pantalla de login de la zona 

d'administració. 

Altres casos 

- 
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Llistar usuaris 

 

 

Imatge 27: Llistat d'usuaris 

 

Actors SA,A Categoria 2 

Descripció Permet a llistar a tots els usuaris actuals del sistema 

Entrades - 

Sortides - 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona l'opció de llistar 

usuaris. 

 

 El sistema llista tots els usuaris del sistema, amb 

totes les seves propietats. 

Altres casos 

- 
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Modificar usuari 

 

 

Imatge 28: Modificació d'un usuari 

 

Actors SA,A Categoria 2 

Descripció Permet modificar les dades d'un usuari. 

Entrades Nom: String, username: String, email: String, password: String, Group: Int, 

blocked: Bool, receive_email: Bool 

Sortides Missatge de confirmació 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona l'usuari a modificar 

de la llista d'usuaris. 

 

 El sistema mostra les propietats de l'usuari 

seleccionat. 

Administrador canvia les propietats de l'usuari.  

 Sistema comprova que les propietats 
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introduïdes són vàlides. Si es així, l'usuari es 

modifica i es mostra un missatge de 

confirmació. 

Altres casos 

a) Les noves dades són incorrectes. Es mostra un missatge d'error i no es modifica l'usuari. 

b) Si l’usuari és Administrador, no podrà modificar les dades d’un usuari Super administrador. 

 

Crear usuari 

 

Actors SA,A Categoria 2 

Descripció Permet crear un usuari. 

Entrades Nom: String, username: String, email: String, password: String, Group: Int, 

blocked: Bool, receive_email: Bool 

Sortides Missatge de confirmació 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona l'opció de crear 

usuari. 

 

 El sistema mostra el formulari de creació 

d'usuari. 

Administrador entra totes les dades de l’usuari.  

 Sistema comprova que les dades introduïdes 

són vàlides. Si es així, l'usuari es crea i es mostra 

un missatge de confirmació. 

Altres casos 

a) Les dades són incorrectes. Es mostra un missatge d'error i no es modifica l'usuari. 
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Eliminar usuari 

 

Actors SA,A Categoria 2 

Descripció Permet eliminar un usuari. 

Entrades - 

Sortides - 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona l'usuari a eliminar i 

tria l'opció d'eliminar-lo. 

 

 El sistema elimina l'usuari. 

Altres casos 

- 
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Inserir esdeveniment 

 

Actors SA,A Categoria 2 

Descripció Permet crear un esdeveniment que apareixerà al calendari 

Entrades Title: String, Published: Bool, Venue: Int, Category: Int, Date: date, description: 

String 

Sortides Missatge de confirmació 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona l'opció de crear un 

nou esdeveniment. 

 

 El sistema mostra el formulari de creació de 

l'esdeveniment. 

Administrador introdueix totes les dades de 

l'esdeveniment al formulari. 

 

 El sistema comprova que les dades siguin 

correctes i en cas afirmatiu, crea l'esdeveniment 

i mostra un missatge de confirmació. 

Altres casos 

a) Si les dades introduïdes no són correctes, es mostra un missatge d'error i l'esdeveniment no és 

creat. 
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Inserir notícia 

 

Actors SA,A Categoria 2 

Descripció Permet crear una notícia 

Entrades Title: String, Published: Bool, description: String 

Sortides Missatge de confirmació 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona l'opció de crear una 

notícia. 

 

 El sistema mostra el formulari de creació de 

notícies. 

Administrador introdueix totes les dades de la 

notícia. 

 

 El sistema comprova que les dades siguin 

correctes i en el cas afirmatiu, crea la notícia i 

mostra un missatge de confirmació. 

Altres casos 

a) Si les dades introduïdes no són correctes, es mostra un missatge d'error i la notícia no és creada. 
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Inserir article 

 

Actors SA,A Categoria 2 

Descripció Permet crear un article 

Entrades Title: String, Published: Bool, description: String, section: Int, Category: Int 

Sortides Missatge de confirmació 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona l'opció de crear un 

article. 

 

 El sistema mostra el formulari de creació 

d'articles. 

Administrador introdueix totes les dades de 

l'article. 

 

 El sistema comprova que les dades siguin 

correctes i en cas afirmatiu, crea l'article i 

mostra un missatge de confirmació. 

Altres casos 

a) Si les dades introduïdes no són correctes, es mostra un missatge d'error i l'article no és creat. 
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Modificar contingut 

 

Actors SA,A Categoria 2 

Descripció Permet modificar el contingut que prèviament s'ha inserit al sistema 

Entrades Title: String, Published: Bool, description: String, section: Int, Category: Int 

Sortides Missatge de confirmació 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona l'opció de modificar 

algun contingut existent al sistema. 

 

 El sistema mostra el formulari de modificació de 

contingut. 

Administrador modifica les dades.  

 El sistema comprova que les dades siguin 

correctes i en el cas afirmatiu, modifica el 

contingut i mostra un missatge de confirmació. 

Altres casos 

a) Si les dades introduïdes no són correctes, es mostra un missatge d'error i el contingut no és 

modificat. 
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Eliminar contingut 

 

Actors SA,A Categoria 2 

Descripció Permet eliminar el contingut que prèviament s'ha inserit al sistema 

Entrades - 

Sortides Missatge de confirmació 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona el 

contingut a eliminar i escull l'opció 

d'eliminar-lo. 

 

 El sistema elimina el contingut. 

Altres casos 

- 
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Gestionar reserves 

 

 

Imatge 29: Interfície de reserva d'immersions 

 

Actors SA,A Categoria 2 

Descripció Permet visualitzar les reserves fetes per les immersions. 

Entrades - 

Sortides - 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona l’opció de gestionar 

*reserves. 

 

 El sistema mostra les reserves del sistema. 

Altres casos 

a) Si l'administrador selecciona l'opció d'ajuda es mostra el manual. 

b) Si l'administrador escull l'opció “Preus” es poden canviar els preus de les immersions. 
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Gestió portal 

 

Actors SA Categoria 2 

Descripció Permet visualitzar un informe de l'estat que es troba el portal i modificar-ne els 

paràmetres 

Entrades - 

Sortides - 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona la opció de gestionar 

el portal. 

 

 El sistema mostra les característiques actuals 

del portal. 

Altres casos 

a) Si l'administrador modifica una opció i desa els canvis, el portal els aplica automàticament. 

 

  



ESPECIFICACIÓ 

 
89 

Backups 

 

Actors SA Categoria 2 

Descripció Permet configurar i realitzar backups 

Entrades - 

Sortides Missatge de confirmació 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona la opció de realitzar 

backup. 

 

 El sistema realitza un backup i informa amb un 

missatge si el procés ha funcionat. 

Altres casos 

a) Si el backup falla, el sistema informa de l'error. 

b) si l'administrador selecciona l'opció de configurar el backup, pot escollir les preferències del 

backup. 

c) si l'administrador selecciona l'opció de visualitzar backups pot veure els backups realitzats i 

descarregar-los. 
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Gestió idiomes 

 

Actors SA Categoria 2 

Descripció Permet inserir nous idiomes al portal o eliminar-los 

Entrades - 

Sortides Missatge de confirmació 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona la opció 

d'inserir idioma. 

 

 El sistema mostra el formulari per pujar els fitxers d'idioma. 

Administrador selecciona el fitxer 

de llengua a pujar. 

 

 El sistema comprova que l'idioma sigui correcte i insereix 

l'idioma en el cas afirmatiu. Es mostra un missatge de 

confirmació. 

Altres casos 

a) Si el fitxer és incorrecte es mostra un missatge d'error i l'idioma no és inserit. 

b) En el cas que l'idioma ja existeixi, es fa una actualització de l'idioma ja inserit. 

c) Si se selecciona l'opció d'eliminar l'idioma, aquest desapareix del sistema. 
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Edició idiomes 

 

 

Imatge 30: Llistat de traduccions 

 

Actors SA, A Categoria 2 

Descripció Permet editar el contingut en diversos idiomes 

Entrades - 

Sortides Missatge de confirmació 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona l'opció d'editar 

l'idioma. 

 

 El sistema mostra els idiomes disponibles i el 

contingut a traduir (imatge 30). 

Administrador selecciona l'idioma i el 

continguts que vol editar. 

 

 El sistema mostra el formulari que permet 

editar el contingut amb l'idioma escollit. 

Administrador introdueix la traducció del 

contingut. 

 

 El sistema comprova que no hi hagi cap error i 

guarda la traducció. Es mostra un missatge de 

confirmació. 

Altres casos 
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a) Si s'introdueixen caràcters incorrectes, el sistema mostra un error i no s'edita la traducció. 

b) Si l'administrador selecciona l'opció de publicar o no publicar una traducció, aquesta està 

disponible o deixa d'estar-ho al frontend. 

 

Gestió template portal 

 

Actors SA Categoria 2 

Descripció Permet editar el template del portal 

Entrades - 

Sortides Missatge de confirmació 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona l'opció d'editar el 

template del portal. 

 

 El sistema mostra els templates disponibles al 

portal. 

Administrador selecciona el template a 

modificar. 

 

 El sistema mostra el codi del template. 

Administrador realitza els canvis al template.  

 El sistema guarda els canvis i mostra un 

missatge de confirmació. 

Altres casos 

a) Administrador selecciona un template com a template per defecte. El template seleccionat serà 

el que es mostrarà al frontend. 
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Gestió mòduls portal 

 

 

Imatge 31: Llista de mòduls 

Actors A, SA Categoria 2 

Descripció Permet editar els mòduls del portal 

Entrades - 

Sortides - 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona l'opció de visualitzar 

els mòduls del portal. 

 

 El sistema mostra els mòduls disponibles al 

portal. 

Altres casos 

a) Administrador selecciona l'opció publicar / no publicar mòdul. El mòdul apareixerà o 

desapareixerà del frontend 

b) Administrador selecciona l'opció d'eliminar el mòdul. El mòdul desapareix de la llista de mòduls. 

c) Administrador selecciona l'opció d'editar el mòdul. El sistema mostra totes les opcions de 

configuració del mòdul i desa les preferències seleccionades. 

d) Administrador selecciona l'opció d'inserir un nou mòdul. El sistema mostra tots els mòduls 

disponibles i un cop seleccionat l'insereix a la llista de mòduls.  
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Recepció missatges d'usuaris 

 

Actors SA, A Categoria 2 

Descripció Permet visualitzar els missatges enviats pels usuaris. 

Entrades - 

Sortides - 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona l'opció de visualitzar 

els missatges dels usuaris. 

 

 El sistema mostra els missatges enviats pels 

usuaris. 

Altres casos 

a) Administrador selecciona l'opció d'eliminar el missatge. El missatge s'elimina del sistema. 

b) Administrador selecciona l'opció de contestar a l'usuari. El sistema permet respondre al 

missatge. 
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Creació butlletins 

 

Actors SA, A Categoria 2 

Descripció Permet crear butlletins de noticies 

Entrades - 

Sortides Missatge de confirmació 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona 

l'opció de crear butlletins de 

notícies. 

 

 El sistema mostra el formulari de creació de butlletins. 

Administrador insereix totes les 

dades del butlletí. 

 

 El sistema desa el butlletí. Mostra missatge de confirmació. 

Altres casos 

a) Al finalitzar el butlletí el sistema ens pregunta si desitgem enviar el butlletí als usuaris. Si 

confirmem l'acció, el butlletí és enviat. 

b) Si s'introdueixen dades incorrectes durant la creació del butlletí, el sistema ens mostra un 

missatge d'error i no es crea el butlletí. 
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Gestió butlletins 

 

Actors SA, A Categoria 2 

Descripció Permet gestionar els butlletins de noticies 

Entrades - 

Sortides - 

Curs típic d'events 

Usuari Sistema 

Administrador selecciona l'opció gestionar els 

butlletins de notícies. 

 

 El sistema mostra una llista amb els butlletins. 

Altres casos 

a) Administrador selecciona l'opció d'eliminar el butlletí. El butlletí seleccionat s'elimina del 

sistema. 

b) Administrador selecciona l'opció de previsualitzar butlletí. Es mostra el butlletí amb el format 

final. 

c) Administrador selecciona l'opció d'editar el butlletí. Es mostra el formulari de modificació del 

butlletí. 

d) Administrador selecciona l'opció de “Subscribers”. Es mostra la llista d'usuaris subscrits i es pot 

modificar l'estat de la seva subscripció. 

 

 

  



ESPECIFICACIÓ 

 
97 

4.4. Model de comportament 
 

En aquesta secció es descriu com interactuen els actors amb el sistema d’una forma més 

exhaustiva que en els casos d’ús. 

Per fer la descripció del model de comportament usarem els diagrames de seqüència. 

Com que la mecànica de la gran part de les funcionalitats és pràcticament igual, no es definirà el 

model de comportament per cada cas. 

 

4.4.1. Alta usuari 
 

El procés de donar d’alta un usuari comença quan un usuari accedeix al portal a través del seu 

navegador i selecciona l’opció de registrar-se. El servidor rep la petició i retorna el formulari de 

registre a l’usuari. Per fer aquest pas, el servidor en primer lloc envia la petició a la nostra 

aplicació, que obtindrà totes les dades del model a mostrar (es té en compte l’idioma de l’usuari) i 

es genera el register.html que rep l’usuari final. 

L’usuari rebrà el document i omplirà les dades, enviant-les a través d’un botó submit. El servidor 

tornarà a rebre la petició i, com en el cas anterior, es faran les tasques necessàries per obtenir les 

dades a mostrar. Primer es comprovarà que les dades introduïdes siguin correctes i en el cas 

afirmatiu s’enviarà un mail de confirmació a l’usuari i també se li mostrarà un missatge de 

confirmació a l’index.php del portal. 

L’usuari llegirà el mail de confirmació, on es troba un link d’activació de l’usuari. En clicar-lo, es 

generarà una altra petició al servidor que comprovarà les dades i en el cas que siguin correctes 

s’activarà l’usuari i es mostrarà un missatge de benvinguda. 
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Imatge 32: Diagrama de seqüència alta usuari 
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4.4.2. Eliminar usuari 
 

En aquest cas es mostra com eliminar un usuari. L’administrador accedeix a la secció 

d’administració, selecciona l’opció de gestió d’usuaris, selecciona l’usuari a eliminar i executa 

l’operació. 

 

Imatge 33: Diagrama de seqüència eliminar usuari  
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4.5. Diagrama de classes i objectes UML 

En aquest apartat es mostra el model de dades usat per l'aplicació. Per facilitar-ne la comprensió 

he agrupat les classes en les diferents seccions descrites a l'apartat Requeriments funcionals 

d'aquest projecte. 

 

Imatge 34: Diagrama de paquets del sistema 
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4.5.1. Paquet Usuaris 

Aquest paquet conté les classes necessàries per manegar els usuaris i els seus privilegis.  

 

Imatge 35: Diagrama de classes paquet usuaris 
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4.5.2. Paquet Contingut 

Aquest paquet conté les classes necessàries per manegar els continguts del portal. Per poder 

mostrar més clarament el diagrama, he dividit aquest paquet amb diversos sub-paquets, un per 

cada tipus de contingut usat pel sistema, especificats a l’apartat Contingut d’aquest projecte. 

 

Paquet article i notícia 

 

Aquest paquet conté les classes necessàries per manegar el tipus de contingut “article” i “notícia”. 

 

 

Imatge 36: Diagrama paquet article i noticia  
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Paquet comentari 

 

Aquest paquet conté les classes necessàries per manegar el tipus de contingut “comentari”. 

 

 

Imatge 37: Diagrama paquet comentaris 
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Paquet esdeveniment 

 

Aquest paquet conté les classes necessàries per manegar el tipus de contingut “esdeveniment”. 

 

 

Imatge 38: Diagrama del paquet esdeveniment 
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Paquet post 

 

Aquest paquet conté les classes necessàries per manegar el tipus de contingut “post”. 

 

 

Imatge 39: Diagrama del paquet post 
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Paquet multimèdia 

 

Aquest paquet conté les classes necessàries per manegar el tipus de contingut “multimèdia”. 

 

 

Imatge 40: Diagrama del paquet multimèdia 
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4.5.3. Paquet registre d’immersió 

Aquest paquet conté les classes necessàries per manegar les subscripcions a les immersions del 

portal.  

 

 

Imatge 41: Diagrama de classes paquet registre d’immersió 
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4.5.4. Paquet administració 

Aquest paquet conté les classes necessàries per manegar el portal. Permet administrar els 

continguts i preferències de l'aplicació. 

 

 

Imatge 42: Diagrama de classes paquet administració 
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5. Disseny del portal 

Un cop finalitzada l’especificació del sistema el següent pas és el disseny de l’aplicació. El que es 

realitzarà en aquest apartat és la creació de l’estructura bàsica del sistema. 

També es busca la simplificació del disseny, afegir possibilitat de reutilització i flexibilitat. 

Es tindran en compte dos punts a l’hora de fer el disseny de l’aplicació. L’arquitectura i el model de 

dades. 

5.1. Arquitectura 
L’arquitectura de l’aplicació ha de tenir aquestes propietats: 

• Canviable: capacitat de ser extensible, portable i mantenible. 

• Re-usable: Capacitat d’usar parts ja existents per crear funcionalitats noves. 

• Eficient: Bon ús dels recursos del hardware i tenir un temps de resposta baix. 

• Fiable: Tolerància a les fallades, robustesa en front a usuaris malintencionats, pèrdues de 

connexió... 

• Usabilitat: Facilitat d’ús. 

Existeixen diferents tipus de patrons arquitectònics per complir aquests conceptes. Cada una de 

les arquitectures existents aporta avantatges en algun dels punts mencionats, però cap és bona en 

tots i cada un dels aspectes. Per exemple, si construïm una aplicació més robusta, segur que es 

perdrà usabilitat, ja que s’hauran d’implementar més passos, que faran que les operacions siguin 

més lentes, per donar lloc a més seguretat. 

L’arquitectura que he triat per desenvolupar el projecte és la de Model-Vista-Controlador. El 

principal concepte que segueix aquesta arquitectura és que separa la interfície d’usuari (la vista), 

les dades (el model) i la lògica de control (el controlador). 

Això ens permet modificar cada una de les 3 parts sense que la resta de components es vegi 

afectada. 
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Aquest model es àmpliament usat en el desenvolupament d’aplicacions web; en aquests casos la 

vista és l’HTML generat, el controlador rep la petició via GET o POST i el model és un SGBD 

(sistema gestor de bases de dades). 

 

Imatge 43: Arquitectura model-vista-controlador 

 En una arquitectura del tipus MVC, se segueix el següent flux (en aquest cas s’aplica en una 

aplicació web): 

• L’usuari, a través d’un client web, usa la interfície d’usuari de l’aplicació i interactua amb 

ella, generant una petició (polsant un botó, seguint un link...). 

• El controlador rep la petició generada per l’usuari. S’encarregarà de gestionar-la. 

• El controlador accedeix al model, obtenint les dades necessàries o bé actualitzant-les, 

depenent de l’acció que hagi demanat l’usuari. 

•  Un cop obté les dades, el controlador les passa a la Vista, que construirà la interfície 

d’usuari apropiada depenent de les dades rebudes. 

• L’usuari rep la resposta i pot tornar a interactuar amb l’interfície i així generar peticions 

noves, com al primer punt. 
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5.2. Model de dades 
 

En aquest punt es descriurà com dissenyar la base de dades. Per realitzar aquest procediment, es 

descriuran els tres tipus de models de dades, segons el grau d’abstracció que presenten. Aquests 

models són el model de dades conceptual, el model lògic i el model físic. 

 

5.2.1. Model conceptual 
 

El model conceptual consisteix en la descripció de l’estructura de les dades i restriccions 

d’integritat. 

En aquest model es poden veure representats els elements que intervenen i les seves relacions. 

Com que el model conceptual es realitza durant l’etapa d’anàlisi, el model conceptual de 

l’aplicació ja està descrit al tema anterior, apartat 4.4, Model de Comportament. 

 

5.2.2. Model lògic 
 

El model lògic es basa en aplicar una sèrie de transformacions al model conceptual  prèviament 

definit. El resultat d’aquestes transformacions és l’esquema lògic. 

Per poder elaborar aquesta transformació s’aplica un procés anomenat la normalització de la base 

de dades. 

Un cop aplicada aquesta transformació, les dades podran ser interpretades per un SGBD; en el 

nostre cas, normalitzarem el model conceptual per aconseguir el model relacional. 

Els passos a seguir han sigut els següents: 

1. Crear una taula (o relació) a partir de cada classe.  

Aquestes taules han de tenir un element únic identificatiu anomenat clau primària, que 

identificarà cada element. També han de complir amb les següents propietats: 
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o Cada taula ha de tenir un nom únic. 

o No hi pot haver dues files iguals. 

o Totes les dades d’una columna han de ser del mateix tipus. 

 

2. Transformar les associacions 

En el nostre cas totes les associacions són binaries, del tipus un a molts. En aquests casos, s’ha 

d’afegir un atribut a la classe de l’extrem ‘molts’ que faci referència a la classe de l’extrem ‘un’. 

Aquest element és l’anomenat clau forana. 

Un exemple d’aquesta transformació el podem trobar al paquet de ‘article i noticia’  on tenim la 

relació: 

 

Imatge 44: Relació binaria un a molts 

Després d’aplicar la regla de transformació crearíem una clau forana tal com aquesta: 

Article (id , ... , catid) on {id} és la clau primària i {catid} referència categories. 

Categories (id , ... ) 
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3. Generalització de classes 

En el cas de la generalització, també crearem una clau forana per tal de normalitzar la relació. 

En aquest cas però, el que es farà serà afegir un atribut a la classe pare (o superclasse) que faci 

referència a la classe filla (subclasse). 

Un exemple el podem trobar en el paquet usuaris: 

  

 

Imatge 45: Generalització usuaris 

 

En aquest cas tenim la generalització “state” de la classe users, que pot derivar en la subclasse 

“active” o “inactive”. Aquesta generalització la podem normalitzar afegint un camp a la classe 

users, que farà referència a aquestes subclasses.  

Per la generalització type, en tenir més de dues subclasses, afegirem un camp enter que farà 

referència a una classe nova, groups, que contindrà els tipus d’usuaris. 
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El resultat serà el següent: 

 

Imatge 46: Paquet usuaris normalitzat 

Com es pot veure, s’ha afegit el prefix “jos_” a totes les taules per evitar cap interferència amb 

altres taules de la base de dades (per garantir el punt 1). 

A la classe users hem afegit el paràmetre block, que ens indicarà si l’usuari està actiu o no. 

També s’ha afegit el paràmetre gid, que fa referència a la nova classe groups, que conté els 

diferents tipus d’usuaris. 

 

5.2.3. Model físic 
 

El model físic parteix del model lògic obtingut en l’apartat anterior i l’aplica en un SGBD en 

concret; en el cas d’aquest projecte es tracta de MySQL. 

L’aplicació del model lògic al model físic dóna com a resultat una sentència SQL per taula creada.  

L’SQL resultant és molt extens i no és llistat en aquest apartat; es pot consultar a l’annex 2 

d’aquest projecte. 
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6. Implementació 
 

En aquest capítol es mostra com s’ha realitzat l’implementació del sistema. 

El primer apartat consisteix en la decisió sobre usar o no un CMS (de l’anglès Content 

management system, Gestor de Continguts), o bé usar la metodologia tradicional 

d’implementació. Es veurà perquè finalment s’ha decidit usar un CMS; argumentant tots els 

avantatges que aporta fer servir aquest tipus de sistemes. 

Tot seguit es mostrarà una petita comparació entre els CMS, i la selecció d’un d’ells, on també es 

podran veure les funcionalitats dels principals CMS actuals. 

Finalment es mostra la implementació sobre el CMS escollit. 
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6.1. Content management system 
 

La decisió que es va prendre va ser la d’usar un gestor de continguts des de bon principi. Per poder 

entendre la decisió, descriuré breument els CMS. 

Un sistema de gestió de continguts (CMS) és un programa que permet crear  l’estructura per la 

creació i administració de continguts, principalment en pàgines web. 

En el cas específic dels CMS sobre la web, són aplicacions web que ens simplifiquen les tasques de 

creació, edició, administració i manteniment del portal. Simplifiquen les tasques fins a tal punt, 

que una persona sense coneixements de HTML pot crear i gestionar ella mateixa el seu portal web. 

Podem trobar unes característiques comunes en tots els CMS web, que ens aportaren una gran 

quantitat de beneficis. 

En primer lloc els CMS emmagatzemen el contingut del portal i les plantilles per visualitzar aquest 

contingut separadament. Gràcies a aixó es pot canviar tot l’aspecte del portal amb molta 

flexibilitat, sense haver de fer cap canvi dràstic al sistema. Aquest apartat és molt útil en el món 

web, ja que si una companyia renova el seu aspecte, ja sigui modernitzant-lo o canviant els 

logotips i disseny general, el portal serà fàcilment editable, i no haurem de tornar a introduir el 

contingut que teníem prèviament. 

Un altre punt fort que ens ofereixen els CMS és la definició de rols. A cada usuari se li assigna un 

rol determinat, que definirà els permisos per accedir a les diferents seccions; ja siguin limitant 

l’accés a apartats d’administració o creant zones de continguts reservades a uns membres 

específics. 

La gran majoria de CMS també tenen una zona d’administració, reservada als administradors, des 

d’on es poden gestionar tots els paràmetres del portal; des de la selecció de la plantilla a usar, 

passant per la gestió dels usuaris i contingut o bé realitzant les tasques de manteniment. 

A continuació es descriuen els principals beneficis de l’ús d’un CMS: 

• Fiabilitat: el codi usat en els CMS ha estat testejat per una gran comunitat d’usuaris; per 

tant el codi és molt fiable, protegit contra possibles atacs i també protegit pels usuaris 

inexperts que no saben com usar l’aplicació. 
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• Instal·lació: posar en marxa un CMS és molt senzill. La majoria tenen un instal·lador que 

configura l’aplicació amb simples passos; modificar aquesta configuració és tan fàcil com 

modificar un fitxer de text directament des de la consola del servidor o bé des del panell 

d’administració que ens ofereix el CMS. 

• Fàcil: els CMS estan pensats perquè puguin ser usats per persones sense cap coneixement 

de programació o disseny web. Totes les funcionalitats estan pensades per poder ser 

realitzades amb simples passos, sense necessitat d’aplicar cap coneixement informàtic; 

encara que es pot aconseguir una versatilitat molt més gran si es tenen aquests 

coneixements. 

• Funcionalitats: gràcies al seu disseny modular, és molt simple agregar noves 

funcionalitats; a més, hi ha una gran comunitat que es dedica a construir nous mòduls per 

oferir una gran quantitat de funcionalitats noves. Es poden usar directament o bé 

modificar el codi per poder obtenir funcions més especifiques. 

• Cost: hi ha una gran quantitat de CMS de qualitat que són software lliure, per tant no hi 

ha costos de llicència. També s’ha de tenir en compte que, al tenir una gran quantitat de 

funcions ja programades, ens estalviarem el temps que hauria de dedicar el programador 

a desenvolupar-les i testejar-les. 

Per altre banda, si decidíssim programar l’aplicació des de zero, usant la metodologia tradicional 

guanyaríem versatilitat, ja que crearíem totes les funcions específicament per la nostra aplicació; 

però per contra tindrà un major cost, tant pel major temps i recursos que hi dedicaríem. 

 

6.1.1. Elecció de CMS 
 

Actualment hi ha un gran nombre de gestors de continguts, per tant hem d’efectuar un estudi per 

decidir quin d’ells és el mes apropiat per la nostra aplicació. Per poder fer l’elecció de quin és el 

mes adequat, ens hem plantejat diversos punts: 
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Compatibilitat 

 

En primer punt s’havia de buscar un CMS que fos compatible amb el servidor on s’hosteja 

l’aplicació.  

Aquest punt no ha sigut gaire restrictiu, ja que es buscava un entorn LAMP (Linux – Apache – 

MySql - Php) i gran part dels CMS suporten aquesta tecnologia. 

També hi ha la condició de que el CMS sigui software lliure,  tot i afegir aquesta condició encara 

queda una gran part del mercat de CMS a escollir. 

Per altra banda, tots els altres CMS han de ser descartats. 

 

Funcionalitats 

 

Cada un dels CMS del mercat aporten funcionalitats que els altres no tenen; per tant s’ha de 

determinar quines són les funcionalitats primordials que necessitem que ens aporti el CMS i 

quines no ens serveixen. Per fer-ho, s’ha de tenir en compte l’objectiu de l’aplicació. 

En el cas d’aquest projecte, busquem un CMS que ens doni un suport per crear un portal d’àmbit 

general, però amb necessitat d’agregar noves funcionalitats i les possibilitat de personalitzar 

l’aspecte.    

 

Comunitat web 

 

Un dels punts que fa mes interessant els CMS és comptar amb una comunitat activa que usi 

l’aplicació. 

Quan una aplicació d’aquest tipus és seguida per una gran comunitat, es genera una gran 

quantitat d’informació ens els fòrums; resulta molt més identificar trobar problemes i sobretot les 

solucions que ens poden sorgir al llarg de l’etapa de desenvolupament. 
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Una comunitat gran i activa també implica que hi haurà més mòduls disponibles, per tant més 

funcions a agregar al nostre CMS. 

També, encara que no tant directament, pot indicar que el CMS està sent desenvolupat per un 

equip molt actiu que està treballant dia a dia; ocupant-se de rebre els errors dels usuaris i traient 

noves versions que solucionaran aquests bugs i afegiran noves funcions a les versions properes del 

CMS. 

Tenint en compte aquests punts he estudiat els CMS que compleixen els requisits que hi ha 

disponibles actualment, i he posat les seves principals característiques, ajudant així a veure les 

principals avantatges i inconvenients de cada un d’ells.  

 

Comparació CMS 

 

Una de les eines usades ha sigut la del web www.cmsmatrix.org que ens permet veure 

pràcticament tots els CMS existents i comparar gran part de les seves característiques, com també 

veure quins són els mes buscats i altres dades interessants. 

Adjunto una captura de pantalla dels CMS mes buscats a aquesta web i la comparació d’algunes de 

les seves característiques: 
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Imatge 47: Comparació de cms a cmsmatrix 

D’aquest grup de CMS, per exemple, es pot destriar WebGUI, Plone i OpenCms perquè el 

llenguatge de programació no és PHP. 

Google també ens proporciona eines interessants per poder veure l’activitat de la comunitat web. 

Com mes cerques es facin d’un CMS en concret, més activa és la comunitat. 

 

Imatge 48: Comparació de CMS amb el google trends 
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Fent una recerca usant el Google Trends dels CMS mencionats, podem veure que el Mambo va ser 

dels primers a usar-se però que la seva comunitat va a la baixa. 

El Drupal ha anat creixent mica en mica i actualment té mes mercat que el Mambo, però tots dos 

CMS es queden molt per sota de l’ús del Joomla. En principi sembla que el Joomla és el CMS amb 

la comunitat més activa. 

Contant el nombre de resultats que ens retorna Google també ens podem fer una idea de la 

grandària de la comunitat de cada CMS. 

Aquests són els resultats: 

Drupal: About 34,700,000 results / Joomla: About 479,000,000 results  

Hi ha molta més informació de Joomla que de Drupal. 

També he buscat el nombre d’extensions disponibles per cada un d’aquests CMS, el resultats són: 

Joomla: 6671 extensions / Drupal: 7203 extensions 

Ambdós CMS compten amb una gran quantitat d’extensions, però en aquest cas el Drupal en té 

més. Es pot deduir que es poden obtenir unes quantes funcions extra usant el Drupal. 

Totes dues aplicacions tenen disponible documentació online molt elaborada; també disposen de 

llibres i fòrums propis on es pot consultar informació que han escrit els usuaris. Tot i això he trobat 

més informació sobre Joomla. 

Un altre mode de elegir CMS és buscar si hi ha oferta de llocs de treball buscant un perfil amb 

coneixements l’un CMS específic. La pàgina indeed.com ens ofereix una comparació de resultats 

amb un gràfic molt visual. He fet la recerca dels 3 CMS i el resultat es el següent: 
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Imatge 49: Comparació de llocs de treball amb coneixements de cms 

 

Podem veure que el Mambo no és útil en el mercat laboral, però en canvi sí el Joomla i el Drupal. 

En aquest cas hi ha més ofertes de treball relacionades amb el Drupal però veiem que la tendència 

de Joomla va a més. 

Desprès de recopilar tota aquesta informació, he testejat les pàgines de demo que ofereixen les 

plataformes de Joomla i Drupal. 

El Joomla m’ha semblat més visual, amb la part d’administració més separada, no mesclada com 

ho fa el Drupal. En quan a rendiment i velocitat de resposta, m’han semblat pràcticament iguals. 

Trobar exemples reals de portals web que usin els CMS que estem valorant ens pot donar una idea 

de la potència i versatilitat que tenen.  

Com més important sigui el portal que utilitza el gestor, més valorat considerarem el CMS; i si hi ha 

una gran quantitat d’aquestes corporacions que l’utilitzen podrem estar segurs de que l’aplicació 

donarà bons resultats tant en apartats com la seguretat i funcionalitats. 
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Exemples de llocs reals que usen Joomla: 

• MTV Networks Quizilla (Social networking) - http://www.quizilla.com 

• IHOP (Restaurant chain) - http://www.ihop.com 

• Harvard University (Educational) - http://gsas.harvard.edu 

• Citibank (Financial institution intranet) - Not publicly accessible 

• The Green Maven (Eco-resources) - http://www.greenmaven.com 

• Outdoor Photographer (Magazine) - www.outdoorphotographer.com 

• PlayShakespeare.com (Cultural) - http://www.playshakespeare.com 

• Senso Interiors (Furniture design) - http://www.sensointeriors.co.za 

Exemples de llocs reals que usen Drupal: 

• New York Observer, NowPublic, Popular Science, Economist (News Publishing) 

• AOL Corporate, Dahon Bicycles (Intranet/Corporate Websites) 

• San Jose State University, Harvard, MIT, Council on Writing Program Administrators 

(Education) 

• MTV UK, Sony Music, Warner Brothers Records (Art, Music, Multimedia) 

• Fast Company, Team Sugar, Ubuntu Brainstorm (Community Portal Sites) 

• DrupalSN, Jewcy (Social Networking Sites) 

 

Tant el Joomla com el Drupal estan implantats en una gran quantitat de llocs d’importància, per 

tant podrem confiar en tots dos. 

La conclusió, després del procés de selecció, és que he vist que les dues opcions són valides, però 

la decisió final ha sigut de usar el Joomla, ja que és mes popular a la xarxa.  

 

6.1.2. Joomla 
 

Joomla és un dels CMS més coneguts i usats actualment; ha guanyat una gran quantitat de premis 

com a millor gestor de continguts.  
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Imatge 50: Logo de joomla 

  

Es tracta d’una aplicació gratuïta, Open Source amb la llicència GPL escrita en PHP, usant la 

arquitectura Model-Vista-Controlador i que compta amb tecnologies com l’ús de cache per 

augmentar la rapidesa de la resposta, RSS o internacionalització del contingut.  

Compta amb un gran equip de desenvolupadors que treballen per millorar-lo i oferir noves 

funcionalitats dia a dia. Compta amb una gran quantitat de funcionalitats i mòduls addicionals, 

totes extensibles, ja que es pot obtenir el codi font de cada un d’ells. 

És ideal per construir i administrar tant portals web com intranets de corporacions. Les seves eines 

han estat desenvolupades perquè siguin útils tan per la gent sense coneixement de les tecnologies 

del món web (realment molt fàcil d’usar, intuïtiu) com per informàtics, ja que es fàcil desenvolupar 

noves funcionalitats o editar les ja existents. 

Entre moltes altres funcions el Joomla ja incorpora un sistema de permisos per als usuaris i una 

interfície d’administració per poder administrar el contingut, aspecte, funcionalitats i els usuaris 

del portal; aquestes funcionalitats integrades ja ens resoldran tasques plantejades a l’anàlisi de 

requeriments. 

Gràcies a aquestes característiques, el Joomla és molt flexible i ens permet  implementar des de 

galeries de fotos, botigues de comerç electrònic, portals de notícies o bé un portal versàtil com el 

que es vol implementar, que inclourà fòrums, pagament online, administració d’usuaris... 

Per totes aquestes raons el Joomla és el CMS adequat per la nostra aplicació. 

Nota: la versió de Joomla usada és la 1.5. Durant d’implementació de l’aplicació va aparèixer una 

nova versió, la 1.6, que prometia moltes novetats. He preferit mantenir la versió 1.5 per evitat 

incompatibilitats amb els mòduls i possibles forats de seguretat que sempre acompanyen les 

versions a les primeres etapes de vida. 
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6.2. Implementació amb Joomla 

 

Passos seguits per implementar l’aplicació usant el Joomla com a sistema gestor de continguts. 

 

6.2.1. Instal·lació 
 

La instal·lació del Joomla és pràcticament trivial. Només cal descarregar l’aplicació de la pàgina de 

Joomla, descomprimir el fitxer i pujar el contingut al nostre servidor web. Aquest servidor ha de 

tenir una base de dades que serà usada per emmagatzemar les dades del portal. 

A l’accedir a la url del portal, un script ens guiarà pas a pas a través de la instal·lació de Joomla. 

Aquests passos ens preguntaran l’idioma, les dades de connexió a la base de dades, la informació 

del nom del portal, l’email que s’usarà i l’usuari que serà Super administrador. Un cop haguem 

introduït aquests paràmetres, el sistema base de Joomla s’instal·la automàticament i tenim 

l’esquelet del portal i la zona d’administració llestos per començar a treballar. 

 

6.2.2. Creació del contingut 
 

Un cop instal·lat, el Joomla ens ofereix un menú d’administració que pot ser accedit amb les dades 

introduïdes a l’etapa d’instal·lació. Aquesta zona d’administració, també anomenada backend ens 

permetrà crear el contingut, com també tots els altres aspectes que vulguem modificar del portal. 

L’objectiu és resoldre tots els requeriments plantejats; per tant s’ha de buscar el mètode per 

resoldre cada un d’ells. Analitzarem totes les eines que ens ofereix el Joomla i afegirem les 

necessàries per poder obtenir el resultat que desitgem.  

Es poden distingir dos tipus diferents de funcionalitats: les funcionalitats de Joomla, o del Core, i 

les funcionalitats addicionals, que s’han hagut d’agregar posteriorment per poder satisfer els 

requeriments que no podien ser resolts amb el primer grup de funcionalitats. 
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Mòduls del Core 

 

El Joomla té una sèrie de funcionalitats pròpies, que vénen incloses amb el core de l’aplicació. Com 

que aquest CMS és el mes adequat per la aplicació que implementarem, moltes d’aquestes 

funcionalitats “de sèrie” ens solucionaran requeriments. 

Adjunto una llista dels mòduls del core de Joomla, amb una breu descripció de la seva utilitat i com 

l’he utilitzat per incloure-la a l’aplicació final. 

User Management 

El user manager (gestor d’usuaris) ens permet veure els usuaris del portal, el grup a què 

pertanyen, amb els permisos que tenen.  

Podem editat totes aquestes característiques de cada usuari; també se’n poden crear de nous o 

esborrar-los. 

En primer lloc, Joomla ofereix set tipus de grups (o rols) diferents: 4 per la zona pública, el 

frontend i 3 per la zona d’administració, el backend. 

Aquests són els rols que ens dóna Joomla: 

• Frontend 

o Registered: usuari que s’ha registrat al portal 

o Author: usuari que ha creat contingut, amb permisos per editar el que ell mateix 

ha creat. 

o Editor: edita el contingut creat per els autors. 

o Publisher: fa la comprovació final i la publica a la web. 

Els permisos per cada rol amb el contingut serien els següents: 

 Add    SeeU    SeeP      EditU      EditP    Publ 

Registered  No      No ALL    No No No 

Author      ALL    No ALL    No Owner    No 

Editor      ALL    ALL    ALL    ALL    ALL    No 

Publisher    ALL    ALL    ALL    ALL    ALL    ALL    
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Accions: 

Add = Escriure un nou article. 

SeeU = Veure un article no publicat. 

SeeP = Veure un article publicat. 

EditU = Editar un article no publicat. 

EditP = Editar un article publicat. 

Publ = Editar i canviar l’estat d’un article publicat / no publicat. 

 

Permisos: 

No = No permès 

Owner = Permès només als articles en que l’usuari és l’autor. 

All = permès per articles creats per tots els usuaris. 

A part d’aquests rols hem de afegir-ne un d’extra: 

o Guest: no està registrat a l’aplicació. No es pot considerar un rol, ja que no es pot 

aplicar a un usuari; tot i això tots els usuaris que accedeixen al portal tenen aquest 

rol. 

• Backend 

o Manager: pot crear contingut, però no té accés a les parts d’administració 

d’usuaris o de funcionalitats del portat. 

o Administrator: pot crear contingut i administrar els usuaris, però no els Super 

administradors; pot instal·lar extensions però no pot editar l’aspecte del portal. 

o Super administrator: accés total a l’aplicació. Pot canviar la configuració global de 

l’aplicació, el template del portal i administrar els privilegis. 

En segon lloc, el Joomla defineix 3 nivells d’accés al contingut: 

• Public: accessible per tots els tipus d’usuari. 

• Registered: accessible per tots els usuaris registrats al portal. 

• Special: accés per tots els usuaris excepte el Guest i Registered. 
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El sistema de rols i permisos que ens dóna Joomla és suficient per satisfer les necessitats de la 

nostra aplicació. Tot seguit es mostra com s’han implementat els rols d’usuaris descrits en l’anàlisi 

de requeriments: 

Rol  Rol Joomla Comentaris 

Visitant Guest L’usuari Visitant té les mateixes característiques que 

l’usuari Gest definit al Joomla. No poden editar 

contingut ni accedir a les zones privades ni a 

l’administració. 

Usuari registrat Registered L’Usuari registrat és igual que el Registered de 

Joomla. Ens permetrà accedir a les zones privades 

però sense la possibilitat d’editar contingut ni accedir 

a l’administració. 

Administrador Administrator L’administrador també té serà implementat usant el 

rol Administrator de Joomla. Ens permetrà editar el 

contingut i accedir a la zona d’administració 

Super administrador Super 

Administrator 

El Super administrador té un accés total. Només en 

crearem un i no es donarà l’accés al client. Només el 

desenvolupador podrà tenir aquest privilegi 

 

Media Manager 

 

Aquest component, el gestor multimèdia, ens permet veure amb facilitat el contingut multimèdia 

del portal. Així resulta més senzill realitzar les tasques de pujar aquest tipus d’arxiu, descarregar-

los o esborrar-los. 

Aquesta eina també està integrada amb l’editor d’articles ,així cada cop que estiguem editant un 

article podrem adjuntar un arxiu multimèdia amb facilitat. 
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Language Manager 

 

Joomla suporta el multi llenguatge. Aquesta eina ens permet llistar, afegir o eliminar idiomes pel 

fronted i backend separadament. 

Aquestes llengües també afectaran al contingut; un cop s’instal·la una llengua, al crear contingut 

es fa per una llengua en concret.  

Així, depenent de l’idioma usat per el client, es mostrarà el contingut amb l’idioma desitjat 

(sempre i quan el contingut hagi estat prèviament introduït amb la llengua del client). 

Banner Management 

 

Eina per crear i tenir un control dels baners al portal. Degut a que no es vol tenir propaganda al 

portal, no farem ús d’aquest mòdul. 

Tot i això es manté actiu per si en un futur es vol contemplar aquesta opció, o fins i tot si es vol 

anunciar en un baner els propis productes del portal.  

Contact Management 

 

Usant el Contact Manager es pot enregistrar l’informació del personal o de serveis que vulguem 

fer públics als usuaris del portal. Amb aquesta eina els podrem localitzar, afegir-ne de nous, editar-

los o fer-los públics o privats. 

Polls 

 

El mòdul de polls (Enquestes) ens permet realitzar amb facilitat enquestes i veure’n el resultat. 

Search 

 

Joomla inclou una eina de cerca que permetrà als usuaris cercar entre tot el contingut del portal. 

És editable: es pot seleccionar quin tipus de contingut volem incloure a la cerca. 

Aquesta eina també ens proporciona estadístiques de les paraules més buscades, ajudant-nos a 

veure quins són els interessos dels usuaris del portal, o plantejar una redistribució del contingut. 
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Web Link Management 

 

Eina que ens permet tenir ordenats els links d’interès; ens permet ordenar-los per grups i, a 

l’editar un article, tenim a la nostra disposició tots els links que tenim introduïts en aquesta eina. 

Content Management 

 

El gestor de contingut que inclou Joomla és molt complet.  

Per una banda ens permet organitzar tot el contingut del portal per seccions, mostrant-nos 

desprès tot el contingut de manera ordenada. Des d’aquest gestor també es pot reorganitzar 

l’ordre del contingut amb simples clics i ens mostra el contingut amb una estructura d’arbre que 

ens permet visualitzar amb claredat l’ordre del contingut i modificar-lo al nostre gust. 

Pels usuaris finals també aporta grans avantatges; permet convertir el contingut a PDF,enviar-lo 

via email o imprimir-lo amb un sol clic, usant una simple icona que apareix automàticament al títol 

de cada article. 

Per editar tot el contingut, el gestor de contingut té un editor de tipus WYSIWYG (what you see is 

what you get – el què veus es el que tens -, que ens permet editar directament veient el format 

final que tindrà l’article). Aquest editor és molt visual i senzill d’usar, fins i tot per principiants. Ens 

permetrà modificar l’HTML del contingut, linkar altres articles, imatges... Així obtindrem un 

resultat més atractiu i fet amb la màxima rapidesa possible. 

Joomla també genera estadístiques de les visites a cada article, veient el nombre d’accessos a cada 

un d’ells, quins són els més populars o recents. 

Syndication and Newsfeed Management 

 

Fer una sindicació de continguts amb Joomla no és cap problema. Només indicant les categories 

de contingut que volem publicar via RSS ja apareixerà l’opció al portal automàticament, permetent 

als usuaris subscriure’s i obtenint el contingut que es publica usant el seu propi lector de RSS. 

També es així de fàcil realitzar importacions d’altres RSS usant aquesta eina. 
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Menu Manager 

 

El Gestor de menús de Joomla ens permet crear tots els menús i submenús que desitgem i crear 

així l’estructura de la pàgina. Els menús creats són totalment independents del contingut; així 

podem modificar els menús sense tocar l’estructura de la pàgina i viceversa. 

Joomla permet posar els menús a una gran quantitat de posicions dins al portal, que ja venen 

predefinides al sistema, o bé ens permet escollir a nosaltres la posició que vulguem: la màxima 

flexibilitat. 

També tenim a la nostra disposició una gran quantitat d’estils a aplicar al menú, sense haver de 

dissenyar-lo nosaltres mateixos. 

Gràcies a aquesta eina, també podem veure tots els menús ordenadament, i donar-los permisos 

d’accés especials, publicar-los , des-publicar-los, modificar-los o esborrar-los. 

Template Management 

 

El gestor de templates ens permet tenir diverses plantilles de disseny al mateix temps, i quan 

desitgem canviar la plantilla, només s’hagi de fer amb un clic. També ens permet aplicar plantilles 

diferents a les seccions diverses del nostre portal; totes les operacions es poden realitzar de 

manera molt senzilla i ràpida. 

Per tenir un control més exhaustiu de les plantilles, aquest gestor inclou un editor HTML online 

que ens permetrà visualitzar el codi de la pàgina i les pàgines d’estil; així podem fer modificacions 

a la plantilla de manera ràpida i potent. 

Integrated Help System 

 

Joomla inclou una secció d’ajuda amb la documentació necessària per fer funcionar tots i cada un 

dels mòduls que incorpora. Així si l’usuari té dubtes sobre el maneig de l’aplicació sempre pot 

acudir a aquesta ajuda incorporada, sense necessitar el suport de manuals externs al portal. 
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System Features 

 

Joomla incorpora altres funcions especials per incrementar el rendiment del portal; són les 

anomenades ‘SYSTEM FEATURES’. 

Un exemple és la capacitat d’usar la cache de les pàgines o la compressió GZIP de les dades per 

reduir el temps de resposta. 

També incorpora un sistema de log, que ens permet fer un seguiment de les accions realitzades al 

portal o veure els errors del sistema i així poder fer trobar la font dels problemes en cas que el 

sistema falli. 

El sistema també ens proporciona eines per poder comunicar-nos directament amb els usuaris del 

portal ; o enviar un mail massiu a tots els usuaris en el cas que s’hagi de fer un avís general. 

Una altra funció incorporada és la possibilitat d’ús d’URLs amigables; aquesta característica ens 

permet posar la informació del contingut de les pàgines a la URL, una tàctica de SEO (Search 

engine optimitzer). 

Extensions 

 

Poder augmentar les funcionalitats del Joomla és molt fàcil usant extensions. 

Podem trobar milers d’extensions que resoldran pràcticament qualsevol problema que haguem 

d’implementar; totes elles editables per nosaltres. 

El procés d’instal·lació i desinstal·lació d’aquestes noves funcions és una tasca molt senzilla 

realitzable per qualsevol persona. 

Sens dubte la capacitat d’ampliació de funcions del Joomla ens permetrà crear qualsevol tipus de 

portal. 
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Mòduls no inclosos al core 

 

De la gran quantitat de mòduls extres que hi ha disponibles per a Joomla, n’he usat uns quants per 

afegir les funcionalitats que no podien satisfer els mòduls del core. Algunes d’elles les he adaptat 

lleugerament per poder integrar-les a la perfecció al portal i ajustar el seu funcionament als meus 

requeriments. 

Acajoom  

Aquest component permet crear Newsletters (butlletins de notícies). 

Tots els usuaris registrats estan subscrits automàticament al butlletí de noticies; a més, tots els 

usuaris es poden subscriure mitjançant el formulari d'inscripció al butlletí disponible al portal, fins i 

tot els visitants que no tenen un compte al portal. 

Cada cop que es crea un butlletí, aquest es enviat a tots els correus electrònics dels usuaris i a 

part, els usuaris poden consultar tots els butlletins publicats a través d'una àrea privada del 

frontend del portal. 

Usant aquest component, podem configurar una gran quantitat de paràmetres per crear nous 

newsletters, obtenir informació de la gent subscrita, realitzar canvis en el disseny dels emails... 

Totes aquestes opcions estan documentades en el manual de l’usuari disponible a l’Annex 2 

d’aquest projecte. 

aiContactSafe 

Aquest component és el que recull totes els missatges del formulari de contacte del portal. 

Ofereix moltes opcions de configuració disponibles que no s'expliquen en aquest manual i es 

poden consultar en el menú 'About' del mateix component. 

La operació més habitual d'aquest component és consultar els missatges que han deixat els 

usuaris per poder respondre'ls. 
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Per poder fer-ho, nomes cal dirigir-se a l'apartat 'Messages' on hi ha una llista de missatges 

pendents, i seleccionant-los es pot llegir el missatge deixat per l'usuari i contestar-lo. 

Facilita la comunicació entre els usuaris i el centre de busseig; a més, com que guarda tots els 

missatges, podem portar un control de tots els mails rebuts i enviats. 

CcBoard 

Aquest component és l'encarregat d'administrar el fòrum del portal. Es poden administrar els 

permisos dels usuaris, l'aspecte del fòrum, crear noves categories... en definitiva tots els aspectes 

relacionats amb el fòrum.  

Està configurat perquè tingui els estils del portal, però es poden editar. 

EventList 

Aquest component és l'encarregat de crear els esdeveniments que apareixen al calendari del 

portal. 

Ens permetrà administrar tots els esdeveniments (en el nostre cas immersions i cursets). A part de 

crear, esborrar o modificar els esdeveniments, aquest component permet que els usuaris és donin 

d’alta per confirmar l’assistència a cada un d’ells i consultar en tot moment la quantitat d’usuaris 

subscrits. 

També ens permet visualitzar amb una interfície senzilla tots els esdeveniments que hem creat i 

arxivar-los si ja no ens són necessaris. 

Gavick PhotoSlide GK2 

Aquest component és el que controla el projector de diapositives que hi ha a la capçalera del 

portal. 

Usant aquest component es poden Canviar les fotografies que hi apareixen. 
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JCE Administration 

Aquest component és el que controla les opcions de l'editor de text usat per crear els newletters i 

articles. Permet canviar paràmetres relacionats amb l'editor i afegeix funcions més avançades que 

l’editor incorporat amb el Core de Joomla. 

Jcomments 

Aquest component és l'encarregat d'administrar els comentaris que deixen els usuaris. 

Podrem elegir quins són els articles en els quals els usuaris podran deixar comentaris, i decidir quin 

és el tipus d’usuari que se li donarà aquest privilegi.  

També ofereix una interfície per visualitzar tots els comentaris i poder moderar-los per evitar l’ús 

indegut d’aquesta eina. 

A part, el mòdul detecta l’idioma que de l’usuari i només mostra els comentaris de l’idioma 

seleccionat. 

Joom!Fish  

Aquest component ens permet tenir el portal amb diversos idiomes. 

El portal té instal·lades les següents llengües: 

• català 

• castellà 

• anglès 

• alemany 

• holandès 

Tots els articles es poden traduir a aquestes llengües. 

Gràcies a una interfície molt completa es pot veure tot el contingut del portal i l’idioma en que 

està escrit; i per cada una d’aquestes entrades ens permet traduir a un dels idiomes instal·lats al 

portal. 

 



IMPLEMENTACIÓ 

 
136 

JoomlaPack 

Aquest component és l'encarregat de realitzar els backups de l'aplicació i no deixa accedir als 

administradors per evitar problemes amb les copies de seguretat. 

Ens dona moltes opcions de configuració del backup (lloc on emmagatzemarem el backup, el tipus 

d’arxiu que volem crear, cada període de temps que es realitzarà el backup automàtic, quants 

backups s’han de guardar..) 

A més té un sistema d’alerta que ens avisa si el portal no té la copia de seguretat al dia. 

Ninja RSS Syndicator  

Aquest component permet crear canals d'informació (RSS). 

S'encarrega de que totes les noticies que es creïn en el portal siguin publicades com a RSS i així 

tenir un canal d'informació a on els usuaris es poden subscriure. 

S’ha usat aquest component en comptes del sindicador de notícies del core de Joomla perquè és 

mes versàtil i ens permet adaptar-lo mes bé a les necessitats del nostre portal.  

Phoca Gallery  

Aquest component controla l'apartat de fotos del portal. Permet visualitzar els arxius multimèdia 

pujats per el centre d’immersió o els mateixos usuaris. 

Ens permet configurar l’aspecte de la galeria multimèdia. Al nostre cas, li hem donat el mateix 

aspecte que l’estil global del portal. 

També es poden canviar els permisos dels usuaris (si poden visualitzar el contingut, quin són els 

rols en què es podem pujar arxius, ...) i els tipus d’arxiu multimèdia (definir quin és el tamany 

màxim que es pot pujar, quins tipus d’arxiu acceptem...). 
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Xmap 

Aquest component configura el mapa online del portal. Senzillament permet a l’usuari visualitzar 

tots els menús del portal en una sola pàgina i accedir a qualsevol d’ells amb un simple clic. 

 

 Mòduls personalitzats 

 

A part dels mòduls del core de Joomla i les seves extensions, el portal tenia un requeriment 

especial que no era satisfet per cap ni un d’ells.  

Es tracta de el registre dels usuaris a les immersions. Necessitava un mòdul que pogués saber 

quins usuaris s’havien subscrit i pagat les immersions.  

A part del llistat d’usuaris també es necessitava mostrar la quantitat abonada pel participant, la 

immersió a la que s’havia subscrit, la modalitat desitjada (si ha reservat el material per d’immersió, 

si es precisen guies o no..) o bé si l’usuari ha comprat la subscripció per més d’un participant. 

Per tant, el mòdul s’havia de connectar amb les dades subministrades per la plataforma de 

pagament, obtenint tots els paràmetres mencionats, i degut a que l’estructura de les dades ha 

sigut creada per mi mateix, l’única solució era desenvolupar un mòdul personalitzat que pogués 

entendre les dades i realitzar les funcions requerides. 

Gràcies a l’estructura MVC de Joomla, vaig poder crear el component seguint els estàndards 

modulars de Joomla, usant tots els seus beneficis. El resultat és el component ‘CommerceGate’. 

El procés de creació del mòdul es pot consultar a l’annex 1 d’aquest projecte. 
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6.2.3. Estructura 
 

Totes les pàgines web segueixen una estructura, amb espais definits per col·locar el contingut.  

En el món de Joomla, per definir l’estructura de la pàgina només es necessita una plantilla HTML 

(la part estàtica del disseny) i definir cada espai on es col·locarà el contingut dinàmic mitjançant 

sentències predefinides per Joomla que inclouran els mòduls i extensions desitjats en els espais 

desitjats. 

A l’iniciar l’implementació, disposàvem d’una plantilla estàndard dissenyada; a partir d’aquest 

HTML estàtic, es va haver de construir l’estructura de la pàgina identificant totes les parts que el 

composarien. Aquestes són les parts en què es va dividir la plantilla i que composen l’estructura de 

les pàgines del portal: 



IMPLEMENTACIÓ 

 
139 

Imatge 51: Estructura de la pàgina del portal 
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• Canvi d’idioma: secció dedicada a contenir les icones dels llenguatges disponibles al 

portal, permetent així canviar l’idioma del portal amb un simple click.  

• Cerca al portal: secció que conté el Text-box on s’introdueixen les cadenes de recerca al 

portal. 

• Header: capçalera del portal, conté el logotip del portal i una presentació de diapositives. 

• Menú principal: secció que conté tots els menús del portal. Permet accedir a les diferents 

seccions. 

• Contingut de la secció: espai destinat a contenir el contingut de la secció seleccionada. 

• Iniciar sessió: secció dedicada a contenir el formulari de login / logout de l’usuari. 

• Subscripció newsletter: secció destinada a contenir el formulari de registre al newsletter o 

consultar els newsletters publicats en el cas que l’usuari ja estigui subscrit. 

• Calendari d’immersions: secció destinada a contenir el calendari amb les sortides 

programades. 

• Zona notícies: secció destinada a contenir les últimes noticies publicades. 

• Previsió temps: secció destinada a contenir les previsions meteorològiques de les zones 

d’immersió. 

• Peu pàgina: secció destinada a visualitzar els crèdits de la pàgina. 

• Mapa interactiu: secció destinada a contenir el mapa web interactiu. 

 

El codi implementat resultant amb els comentaris pertinents està inclòs a l’Annex 1 d’aquest 

projecte. 
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6.2.4. Administració 
 

Per poder portar a terme totes les tasques d’administració del portal, el Joomla ens ofereix un 

menú d’administració centralitzat accessible a través de la URL 

http://www.base_url.com/administrator, protegida per contrasenya. 

Tots els mòduls (tant els del core, com els extensibles) ens permeten realitzar les configuracions 

des del backend de l’aplicació. Així els administradors poden elaborar totes les tasques des d’un 

únic menú; mai no s’haurà de configurar res ni editar cap contingut des del frontend de l’aplicació. 

Aquest sistema d’administració evita que els usuaris que estan visitant el frontend puguin arribar a 

tocar cap paràmetre del sistema. 

A més, totes les funcions disponibles són molt visuals i senzilles d’utilitzar, fins i tot sense tenir cap 

coneixement de programació, per tant fan l’usuari final, pel qual està destinada l’aplicació, pugui 

dur a terme totes les tasques sense cap tipus d’ajuda, amb rapidesa i facilitat. 
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6.3. Plataforma de pagament 
 

Per poder efectuar els pagaments amb targeta de crèdit a través d’Internet, es necessita un entorn 

segur, amb connexió SSL i poder garantir un tractament de la targeta de crèdit de l’usuari secret 

(no es poden emmagatzemar les dades de la targeta, els servidors han de passar escanejos per 

garantir la protecció de les dades...). 

Com que tenir tota aquesta seguretat es complicat i costós (es necessiten certificats molt cars que 

s’han de renovar anualment per poder processar, es necessita tenir un certificat web vàlid...); el 

mètode mes usat per processar transaccions online és contractar els serveis d’una processadora 

de pagaments online perquè sigui l’encarregada de manejar les dades de les targetes de crèdit 

dels clients, així no ens hem de preocupar dels aspectes de seguretat. 

S’ha decidit usar el sistema de pagament proposat per la companyia CommerceGate, com que 

actualment hi estic treballant i, per tant, tinc una experiència personal que em permetrà integrar 

la plataforma amb més rapidesa i tenir una resposta més immediata en el cas que es produeixi un 

error. 

Les plataformes de pagament, i en concret CommerceGate, funcionen seguint el següent flux de 

treball següent: 
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imatge 52: Esquema de pagament amb sistema de callback 

 

1. L’usuari està en el nostre portal i accedeix a la secció de reserva d’immersions (pas 1 

de l’esquema). En aquest apartat tenim un link que redirecciona a la pàgina de 

pagament de CommerceGate (pas 2). Aquest link conté tota la informació sobre quina 

és l’oferta que s’ha de cobrar a l’usuari. 

 

Nota: es redirigeix la pàgina de CommerceGate que està en un servidor xifrat de 265 bits. Per tant 

totes les dades enviades per aquest servidor estan encriptades, evitant així que es pugui 

transmetre cap dada relacionada amb la targeta de crèdit de l’usuari.  

 

2. Un cop a la pàgina de pagament, l’usuari pot veure un resum de la transacció que ha 

de realitzar ( el preu final de la transacció i tota la informació de les condicions ) i ha 

d’introduir les dades de la targeta, i clicar el botó d’acceptar. 

 

3.  La transacció, abans de produir-se, passa per diferents filtres de seguretat en els 

servidors de CommerceGate (es mira si l’usuari és fraudulent, si ha superat el límit de 

compres mensual permès... pas 3) i si el procés es satisfactori, s’envia al TPV (Terminal 

Punt de Venda) d’un banc online (pas 4). El banc realitzarà més comprovacions de 

seguretat ( comprovació que les dades de la targeta, CVV i data d’expiració, pas 5 ) i si 

l’usuari té suficients diners disponibles per dur a terme la transacció. Si també tenim 
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un resultat positiu d’aquest procés, se li debita la transacció a l’usuari. El Banc enviarà 

un callback a CommerceGate amb el resultat de la transacció (pas 6). 

 

4. En aquest punt es realitzen dues accions simultànies: 

 

o L’usuari és redirigit a una pàgina de confirmació (pas 9), encara en els 

servidors de CommerceGate, on pot veure un resum de la transacció generada 

(informa de quin descriptor apareixerà en el seu extracte bancari, o la 

informació de contacte del suport al client).  

 

 

o Al mateix temps, en background, s’envia un Callback (una cadena de caràcters 

amb tota la informació de la transacció, però no les dades privades de la 

targeta) als nostres servidors, on tenim un servidor de Callbacks encarregat de 

rebre les peticions de CommerceGate i gestionar-les (pas 8). En el nostre cas, 

guardem la infomació de quin usuari ha pagat, la quantitat, la immersió 

seleccionada...  En finalitzar la gestió del Callback,el nostre script retornarà un 

resultat als servidors de CommerceGate indicant si la petició ha estat ben 

gestionada o si hi ha hagut un error durant el procés. 

 

5. L’usuari rep un correu electrònic confirmant que la transacció ha estat acabada 

correctament, i pot tornar a navegar pel nostre portal (pas 10). 

 

El seguiment de com s’ha produït la integració completa amb CommerceGate està disponible a 

l’Annex 1 d’aquest projecte. 
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6.4. Desenvolupament Futur 
 

El portal ha sigut desenvolupat per poder expandir-lo amb facilitat, donant la possibilitat 

d’augmentar les seves funcionalitats. 

Encara que les funcionalitats proposades pel centre d’immersió han sigut satisfetes, plantejo 

diverses característiques que serien interessants per implementar en el portal en un futur, tot i 

que no han pogut ser dutes a terme per falta de temps i pressupost. 

La primera funcionalitat que es podria afegir és un taulell d’anuncis, que permetria als usuaris del 

portal fer compra/venda d’articles de submarinisme. Aquesta funcionalitat permetria que es creés 

una relació entre els usuaris, cosa que podria fer créixer les vendes d’immersions per aquests nous 

grups d’amistats. A més, si els usuaris consulten el portal regularment per veure si hi ha nous 

productes disponibles, tenim l’oportunitat de que comprin alguna immersió programada. 

Una altre funcionalitat addicional que seria interessant és la possibilitat de crear “tiquets regal”. 

Avui en dia està molt de moda regalar experiències, com és efectuar un bateig de mar o una 

immersió d’un sol dia. Amb aquesta funcionalitat permetríem als usuaris comprar una immersió 

per un company sense que ell hagi de conèixer el preu, fent que sigui un regal ideal. 

També hauria sigut interessant tenir un “set” de templates preparats. Aquest templates tindrien 

alguna característica especial, indicant la setmana santa, nadal, la primavera o algun 

esdeveniment especial. Així els administradors del centre, quan volguessin, només haurien de 

seleccionar el template que volen usar i l’aspecte del portal canviaria totalment. El canvi d’aspecte 

del portal segons la temporada dóna la impressió que el portal s’actualitza sovint, i els usuaris 

senten més confiança a l’hora de comprar o acudeixen a la pàgina més sovint per veure els canvis. 

Totes aquestes característiques farien que el portal fos encara millor, i donada l’estructura 

modular emprada, es poden realitzar amb facilitat quan es desitgi.  
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6.5. Consideracions finals 
 

El fet d’haver usat Joomla ha aportat nombrosos avantatges durant l’etapa d’implementació del 

portal (ja hem vist que ens resolia nombrosos requeriments tant funcionals com no funcionals). 

Però més enllà d’aquest procés, també ens aportarà més beneficis a la llarga.  

En concret l’ús de Joomla ens aportarà la solució per satisfer dos dels requisits no funcionals que 

ens havíem plantejat. 

En primer lloc, ens assegurarem que l’aplicació està ben adaptada per un desenvolupament futur. 

Com ja hem vist afegir o eliminar funcionalitats amb el Joomla és una tasca senzilla. Gracies a l’ús 

d’aquest gestor, també és fàcil realitzar modificacions de qualsevol dels components instal·lats si 

en el futur canvia l’especificació. 

A més, en usar la metodologia de programació M-V-C de Joomla, si un desenvolupador té 

coneixements previs de Joomla, podrà entendre tot el codi elaborat sense necessitat de llegir el 

manual de la nostra aplicació en concret. 

I si, en el cas contrari, un desenvolupador no ha usat mai Joomla, també li serà més fàcil 

programar per a aquesta plataforma, ja que hi ha un gran nombre de manuals disponibles. Al 

principi aprendre la metodologia de programació amb un CMS, o amb el Joomla en concret, pot 

semblar més dur; però un cop ens hem adaptat a la metodologia, estem capacitats per treballar en 

qualsevol projecte implementat amb Joomla. 

Si s’hagués usat la metodologia tradicional de programació, creant el nostre sistema específic, tots 

els programadors haurien de documentar-se per entendre com funciona, però aquest 

coneixement només serviria per al nostre projecte i no es podria reutilitzar. 

El segon requeriment no funcional que ens aporta Joomla és la portabilitat. Gràcies als mòduls de 

backup que tenim disponibles, es creen còpies de seguretat amb un format que es pot llegir en 

qualsevol tipus de sistema; a part ocupen un tamany relativament petit que fa que les còpies de 

seguretat siguin molt manejables.  

A part, aquests backups inclouen un script d’auto-instal·lació, cosa que ens facilita la tasca de re-

instal·lació del backup. La facilita fins a tal punt que amb 5 minuts es pot pujar la còpia de 



IMPLEMENTACIÓ 

 
147 

seguretat al servidor i reinstal·lar l’aplicació sencera amb totes les dades, exactament igual com 

estava prèviament. 

També hem d’afegir com a consideració final que l’ús d’un CMS també té la seva part dolenta.  

Com ja s’ha explicat, el procés d’aprenentatge de Joomla és més lent que usant la metodologia 

tradicional de programació. Si es vol realitzar un petit mòdul, el programador haurà d’aprendre 

tota la metodologia de treball; en canvi usant la manera tradicional es podria fer un canvi només 

afegint unes quantes línies de codi. Tot i això l’aprenentatge de l’ús del CMS l’hem de considerar 

una inversió; com ja hem vist hi ha nombrosos llocs de treball que requereixen coneixements 

d’aquesta tecnologia i cada dia n’hi ha més. 

Un altre punt negatiu és que el resultat final no és tant personalitzable com si haguéssim 

programat tota l’aplicació nosaltres. El fet d’usar mòduls preprogramats pot suposar la pèrdua de 

versatilitat. Es sacrifica la personalització a canvi d’hores dedicades a desenvolupar les 

característiques més personalitzades. 

Els CMS, com totes les aplicacions, se’ls hi va trobant vulnerabilitats. En ser sistemes molt usats, 

aquestes vulnerabilitats són mes o menys conegudes i si un usuari malintencionat les coneix, el 

nostre portal pot ser l’objectiu d’un atac. La solució a aquest problema és actualitzar el sistema 

amb totes les noves versions que van treient els desenvolupadors. 

Per últim, també s’ha de dir que quan usem un CMS estem lligats a la tecnologia que suporta. Per 

exemple, usant Joomla estem forçats a usar el llenguatge de programació PHP i bases de dades 

MySql. Per tant, es pot dir que aquesta característica resta portabilitat a l’aplicació, ja que limita 

els SGBD que poden ser usats i el llenguatge de programació a utilitzar. 

 

Després d’analitzar totes les consideracions finals, s’ha de comentar que existeix una altra 

metodologia de programació que està entre la programació tradicional i l’ús d’un CMS. Es tracta 

d’usar un Framework (entorn de treball). Aquesta metodologia ens proporciona una arquitectura 

base que permet desenvolupar aplicacions usant un Model-Vista-Controlador, amb tots els 

avantatges que això comporta. Els frameworks proporcionen totes les eines per desenvolupar el 

software de manera metòdica, clara i precisa. En desenvolupar les aplicacions utilitzant un 

framework, s’aplica un tipus de programació que es estàndard; totes les aplicacions 
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desenvolupades amb el framework que s’hagin escollit tenen la mateixa estructura. Així, si un 

desenvolupador segueix amb un projecte que ja ha estat iniciat, sap com funciona el sistema.   

Alguns dels exemples més rellevants de framework que hi ha per php són el CakePHP, Symfony, 

Zend o CodeIgniter. Són la solució ideal per crear un projecte molt més personalitzat; es 

necessitarà més temps de desenvolupament, però serà en un terme intermedi entre la 

programació tradicional i l’ús de CMS. 
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7. Validació de l’aplicació 
 

L’últim pas a realitzar a l’hora de desenvolupar un projecte d’aquest tipus és validar-lo; o sigui, 

efectuar les proves necessàries per veure els resultats que ens dóna cada funció per poder ajustar-

lo als requeriments o bé solucionar errors que puguin succeir. Els punts a tenir en compte a l’hora 

de fer les proves són els següents: 

• Comprovar que el software compleix els requeriments especificats a l’anàlisi de 

requeriments. Encara que el software no falli, si el resultat que ens donen les funcions no 

és l’especificat per nosaltres, es considera un error. 

• Comprovar el correcte funcionament de totes les funcions, sotmeses a jocs de proves 

estàndard i proves específicament pensades per fer funcionar malament el sistema. El 

software ha de ser capaç de retornar el resultat correcte en tots els casos. 

• Comprovar que el manual de l’usuari és correcte, que contingui totes les explicacions de 

cada funcionalitat i que la versió correspongui amb les existents al portal. 

• Comprovar que el disseny de la plantilla es comporta correctament en els diferents 

entorns més fets servir pels usuaris. 

S’elaboraran tests per poder comprovar tots aquests punts llistats. 
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7.1. Proves del funcionament 
 

En primer lloc es comprova que les funcionalitats compleixen els requeriments funcionals. 

Tot seguit s’adjunta el llistat de proves practicades per validar l’aplicació amb notes de les 

correccions realitzades.  

Funció Comentaris 

Iniciar / tancar sessió Canvi en el disseny per fer-lo més atractiu. Test de la funció 

principal i de les secundàries “Forgot password” i “Forgot 

username”. 

Alta usuari Test de les funcions d’alta d’usuaris al portal. També s’han 

realitzat testos creant usuaris des del backend. 

Baixa / modificació usuari Eliminació de diversos usuaris amb diferents rols. 

Llistar usuaris Comprovació que en cada inserció d’un usuari la llista 

d’usuaris s’actualitza amb els valors correctes. 

Inserir esdeveniment Inserció de diversos esdeveniments, tant d’immersions com 

de cursets. Testejar que tots els esdeveniments els 

visualitzen correctament. 

Inserir notícia Test d’inserció / modificació i eliminació de notícies. 

Comprovació que les notícies apareixen correctament 

llistades al portal i a l’RSS. 

Inserir / eliminar / modificar 

article 

Inserir articles provant totes les possibilitats que ens ofereix 

l’editor i testejar que totes les funcionalitats son operatives. 

Eliminació del contingut creat. 

Llistar contingut Canvi de disseny per fer-lo mes atractiu i integrat amb el 

disseny de la plantilla. 

Inserir comentari Realització de testos insertant comentaris en diversos 

idiomes a diversos articles diferents. Comprovació de quins 
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usuaris tenen privilegis per inserir els comentaris. 

Inserir multimèdia Realització de testos insertant imatges. Ajust del tamany 

màxim d’imatges a inserir. 

Inserir / modificar post Realització de test d’inserir post al fòrum, amb diferents 

usuaris i amb totes les funcions disponibles. Comprovació 

del funcionament del sistema de permisos. Ajust de 

l’aspecte del post al disseny del portal. 

Gestió del portal Test de totes les opcions de gestió del portal. Optimització 

de tots els paràmetres. 

Backups Test de la funció de backups. Canvi dels paràmetres de 

backup per millorar-ne el rendiment. 

Buscar contingut Realització de cerques de diferent tipus de contingut i 

idioma. Comprovació de cerca de contingut restringit pels 

diferents rols d’usuari. 

Contacte Realització de diversos tests amb el formulari de contacte. 

Subscripció / des-subscripció 

butlletí 

Subscripció al butlletí utilitzant usuaris amb diferents rols. 

Test d’enviament de butlletins. Canvi d’aspecte del butlletí. 

Reserva d’immersions Test de tot el procés de compra d’immersions i totes les 

seves possibles excepcions. Múltiples ajustaments al codi i 

afegiment de capes extra de seguretat. 

Gestió / llistar idiomes Traducció de diversos components del portal i visualització 

del contingut traduït. 

Gestió template Test de les funcions de gestió de template. Realització de 

canvis de templates i edició del template per millorar-ne 

l’aspecte. 

Un cop examinades totes les proves i realitzat els canvis necessaris per satisfer els requeriments 

funcionals, també he realitzat més tests. 
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7.2. Proves de rendiment 

En aquesta segona part de validació de l’aplicació m’he fixat en l’aspecte del portal, per comprovar 

la compatibilitat que tenia; he comprovat que es visualitzés correctament a la major quantitat de 

plataformes possibles, amb configuracions diferents. 

He hagut d’editar el template per poder aconseguir aquest objectiu. Ha sigut un procés llarg, que 

sovint simplement es limitava a usar el mètode prova-error.  

Gràcies a aquest procés de depuració, la pàgina es pot visualitzar correctament amb les diferents 

versions l’Internet Explorer, Mozzilla Firefox, Opera i Chrome. He editat el template perquè pugui 

ser visualitzat correctament amb resolucions de fins a 1700x1000px.  

Després d’aquesta millora de compatibilitat m’he centrat a les proves d’eficiència. Elaborant 

diversos tests amb les opcions de millora d’eficiència de Joomla he configurat la que ens donava 

una resposta millor. Tot i això algunes de les opcions no han sigut activades perquè entraven en 

conflicte amb alguns altres components. 

Per exemple, en activar la cache de les pàgines, la càrrega es duia a terme més ràpidament; però 

el menú es deixava de ressaltar correctament on ens trobàvem (ja que les imatges del menú són 

guardades a la cache i no s’actualitzen). Per tant, he preferit que l’experiència visual de l’usuari 

sigui millor que no pas guanyar uns quants milisegons durant la càrrega de la pàgina. 

Gràcies a una eina per desenvolupadors que incorpora el navegador Chrome he analitzat quins són 

els elements que fan més lenta la càrrega de la pàgina. Aquí hi ha el resultat: 
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Imatge 53: Temps de càrrega dels elements del portal 

La senzilla interfície del ‘Develpoers Tools’ de Chome, ens permet visualitzar que l’element més 

lent a carregar-se són les imatges en general, però més en concret el Background. El temps de 

càrrega de les altres imatges no és tant important ja que són les imatges que usarà la presentació 

de diapositives del Header i, per tant, no necessiten estar carregades de bon principi, ja que van 

apareixen una darrere l’altre i no totes de cop.  

El problema del temps de càrrega del background és resultat de l’intent de millorar la 

compatibilitat de sistemes. Al voler poder suportar resolucions de fins a 1700x1000px hem hagut 

d’usar una imatge gran i pesada. Altre cop hem de decidir si preferim guanyar en compatibilitat o 

eficiència. 

Al final s’ha decidit conservar la imatge gran, ja que els navegadors actuals tenen tecnologia de 

cache, que permeten, un cop descarregada la imatge per primer cop, no haver de descarregar-la 

mes; per tant els usuaris finals només notaran el retard de càrrega d’imatge la primera vegada que 
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accedeixin al portal. Aquí poso el gràfic de càrrega d’elements un cop ja s’han guardat les imatges 

a la cache del navegador: 

 

Imatge 54 Temps de càrrega dels elements del portal, usant la caché de navegador 

Com es pot comprovar, el temps de càrrega de les imatges baixa dràsticament amb l’ús de la 

cache, a l’igual que el temps final de càrrega. 

Considero que un tems de càrrega de pàgina de 2.63 segons es més que acceptable per una pàgina 

amb totes les característiques que oferim. 

Per a l’usuari final no és inconvenient esperar aquest temps de càrrega. 
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8. Conclusions 
 

Aquest projecte contempla el desenvolupament complet d’una aplicació web; des de la fase inicial 

fins a l’acabament. 

Han sigut uns mesos d’esforç, treballant molt en el projecte; tasca que havia de compaginar amb 

la meva feina a jornada completa. Moltes vagades la compaginació es feia del tot impossible, però 

finalment el projecte està acabat i no hauré de tornar a dedicar els caps de setmana i nits senceres 

al seu desenvolupament. 

Després d’haver realitzat aquest projecte, m’adono que adquirit molts coneixements; em sento 

capaç de començar molts projectes nous, aplicant la mateixa filosofia que he practicat al 

desenvolupament del propi projecte.  

També em sento una persona amb més força de voluntat, ja que cada dia en arribar a casa cansat 

de la feina i posar-me a fer aquest  projecte em calia una gran dosi de moral per dedicar-me al 

desenvolupament de l’aplicació. Tot i això he superat totes les dificultats i ara me’n sento orgullós. 

Espero que aviat pugui tornar a aplicar tot el que he aprés a nous projectes reals, que em 

plantejaran nous reptes i em faran elaborar noves solucions, i cada una d’aquestes solucions 

investigades em convertirà en un millor desenvolupador, que aviat espero poder afrontar-me a 

qualsevol repte que em plantegin. 

Ara que el projecte està finalitzat, torno a mirar els objectius plantejats ara ja fa temps i veig que 

les previsions s’han acomplert. El projecte m’ha aportat molt més del que podria preveure des de 

bon principi. 

La conclusió final és que aquest projecte m’ha aportat tot el que em feia falta per convertir-me en 

un Enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes. 
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