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Pròleg

Al maig de 2010, dos amics meus em van contactar per parlar d’un gran projecte que tenien
entre mans. Ja havien contactat amb mi altres vegades perquè els ajudés, però mai havíem
treballat junts en un projecte de tanta envergadura.
Ells dos ja feia temps que treballaven com autònoms conjuntament i tenien molta experiència
al sector, però necessitaven algú amb un perfil molt més analític que els pogués ajudar a
plantejar el projecte. Un dels seus objectius era aprofitar l’oportunitat d’aquest projecte per
poder formalitzar molt més la seva empresa: llogant una oficina, contractant gent, etc.
Jo, en aquell moment, treballava com a analista/programador en una altra empresa, i quan ells
em van trucar i em van demanar ajuda per poder afrontar un projecte molt ambiciós que els
havia caigut a les mans, jo els vaig dir que els podria ajudar en hores fora de feina.
Així doncs, ens vam posar a elaborar el pressupost pel client, que incloïa l’especificació del
sistema i una planificació temporal del projecte per fases i costos. Una vegada el client va
acceptar el projecte i es va decidir començar l’1 de setembre de 2010, ens vam dedicar a
buscar gent per poder muntar un bon equip de treball, capacitat i motivat. A més a més, vam
definir la metodologia i l’entorn de desenvolupament.
A principis d’octubre del 2010, el projecte encara no s’havia iniciat perquè encara ens faltava
un programador, així que vam arribar a un acord i jo vaig entrar a formar part de l’equip de
desenvolupament del projecte.
Els meus motius per entrar a treballar amb ells de forma oficial no eren econòmics: per una
banda, el projecte era gran, ambiciós i jo en seria el director tècnic, així com també l’analista i
programador i, per altra banda, si el projecte fracassava me’n sentiria responsable i si
triomfava seria una gran aportació al meu currículum.
Finalment, després de 6 mesos de desenvolupament, el projecte es va entregar el diumenge
27 de març de 2011 i la pàgina web del client va estar totalment operativa el dilluns 28 de
març de 2011 tal com ell volia. Vam entregar el projecte en el termini previst, amb tots els
requisits marcats i sense desviar-nos del pressupost. En resum, vam complir tots els objectius
del client. Tant és així, que el mateix client, el mateix dia 27 ens va enviar un correu electrònic
on deia, i cito textualment:
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“Quiero daros las gracias por el excelente trabajo que habéis hecho todo el equipo, y por el
gran esfuerzo que habéis demostrado estos últimos días y sobretodo este fin de semana.
También daros la enhorabuena por la gran aplicación que habéis desarrollado, que
sobretodo cumple con los objetivos más importantes:
ser fácil, intuitiva y rápida.
ENHORABUENA A TODOS y MUCHAS GRACIAS!!”

Desprès de treballar 7 anys al sector de la informàtica com a desenvolupador, he vist que és
molt difícil que un client apreciï la feina ben feta. Treballem en un sector molt abstracte, i és
complicat que realment ens valorin la feina com ens l’haurien de valorar. En el cas d’aquest
projecte, vam treballar molt dur durant 6 mesos, a vegades, vam arribar a camins sense sortida
i vam haver de rectificar molts dies de feina, treballant molts caps de setmana fins la matinada
per poder complir tot el pactat amb el client.
En definitiva, que un client digui això, vol dir que realment vam fer una molt bona feina i, per
això, tots ens sentim realment molt satisfets i orgullosos d’haver pogut participar en aquest
projecte.

Pàgina 6 de 147

PFC - Memòria· Disseny d’un gestor de continguts CMS per a una publicació periòdica

Índex
1.

Introducció .......................................................................................................................... 11
1.1

El nostre client ............................................................................................................. 11

1.1.1
1.2

Objectius ..................................................................................................................... 12

1.2.1

Rendibilitat .......................................................................................................... 12

1.2.2

Innovació ............................................................................................................. 12

1.2.3

Flexibilitat i escalabilitat ...................................................................................... 13

1.2.4

Millora sobre el disseny ...................................................................................... 13

1.3

La solució proposada ................................................................................................... 13

1.4

Equip de treball ........................................................................................................... 16

1.5

Metodologia de desenvolupament ............................................................................. 17

1.5.1

Desenvolupament àgil ......................................................................................... 17

1.5.2

Avantatges ........................................................................................................... 19

1.5.3

Desavantatges ..................................................................................................... 19

1.6
2.

Problemàtica ....................................................................................................... 11

Organització de la memòria ........................................................................................ 19

Anàlisi de requisits .............................................................................................................. 21
2.1

Requisits funcionals..................................................................................................... 21

2.1.1

Gestió d’elements d’informació .......................................................................... 21

2.1.2

Gestió de pàgines dinàmiques i components ..................................................... 33

2.1.3

Gestió del site ...................................................................................................... 34

2.1.4

Gestió de Tags ..................................................................................................... 34

2.1.5

Gestió d’usuaris i seguretat ................................................................................. 35

2.1.6

Web real o pública i Zona de test ........................................................................ 35

2.1.7

Publicació d’elements ......................................................................................... 35

2.1.8

Elements relacionats ........................................................................................... 35

2.2

Requisits no funcionals................................................................................................ 36

2.2.1

Usabilitat, senzillesa i intuïtivitat ........................................................................ 36
Pàgina 7 de 147

PFC - Memòria· Disseny d’un gestor de continguts CMS per a una publicació periòdica

2.2.2

Flexible i escalable ............................................................................................... 36

2.2.3

WAMP/LAMP (Windows/Linux – Apache – MySQL – PHP)................................. 36

2.2.4

Arquitectura MVC – Framework CodeIgniter...................................................... 36

2.2.5

Seguretat ............................................................................................................. 37

2.2.6

Qualitat ................................................................................................................ 37

2.2.7

Colors................................................................................................................... 37

2.3

3.

2.3.1

Restriccions de navegador .................................................................................. 39

2.3.2

Restriccions de versió PHP .................................................................................. 39

Especificació ........................................................................................................................ 40
3.1

Actors del sistema ....................................................................................................... 40

3.1.1

Visitant anònim (VA) ........................................................................................... 40

3.1.2

Redactor .............................................................................................................. 40

3.1.3

Editor ................................................................................................................... 41

3.2

4.

Restriccions del disseny............................................................................................... 39

Diagrama de Casos d’ús .............................................................................................. 41

3.2.1

Casos d’ús públics................................................................................................ 42

3.2.2

Casos d’ús privat.................................................................................................. 42

Disseny i implementació ..................................................................................................... 79
4.1

Model-Vista-Controlador (MVC) ................................................................................. 79

4.2

Gestió d’elements d’informació .................................................................................. 80

4.2.1

Estats d’un element............................................................................................. 82

4.2.2

Crear Element...................................................................................................... 84

4.2.3

Modificar Element ............................................................................................... 85

4.2.4

Publicar Element ................................................................................................. 86

4.2.5

Eliminar Element ................................................................................................. 87

4.2.6

Restaurar Element ............................................................................................... 88

4.2.7

Gestors ................................................................................................................ 89

4.3

Gestió de pàgines dinàmiques i components ............................................................. 97
Pàgina 8 de 147

PFC - Memòria· Disseny d’un gestor de continguts CMS per a una publicació periòdica

4.3.1

Divisió del Grid .................................................................................................... 97

4.3.2

Diagrama de classes ............................................................................................ 99

4.3.3

Càlcul del context .............................................................................................. 102

4.3.4

Diagrama d’estats i accions sobre el grid .......................................................... 106

4.3.5

Edició d’una pàgina dinàmica ............................................................................ 107

4.3.6

Components ...................................................................................................... 108

4.4

5.

4.4.1

Gestió del logotip .............................................................................................. 122

4.4.2

Gestió de la publicitat ....................................................................................... 123

4.5

Gestió de Tags ........................................................................................................... 124

4.6

Gestió d’usuaris i seguretat....................................................................................... 125

4.6.1

Gestió d’usuaris ................................................................................................. 125

4.6.2

Seguretat ........................................................................................................... 125

4.6.3

Zona pública i zona privada ............................................................................... 130

Planificació i estudi econòmic del projecte ....................................................................... 132
5.1

Planificació temporal................................................................................................. 132

5.1.1

Sprints................................................................................................................ 132

5.1.2

Diagrama de Gantt ............................................................................................ 137

5.2

6.

Gestió del site ............................................................................................................ 122

Proves ........................................................................................................................ 138

5.2.1

Robustesa i seguretat ........................................................................................ 138

5.2.2

Test de càrrega .................................................................................................. 138

5.3

Formació.................................................................................................................... 138

5.4

Estudi econòmic ........................................................................................................ 138

5.4.1

RRHH ................................................................................................................. 138

5.4.2

Hardware ........................................................................................................... 139

5.4.3

Software ............................................................................................................ 139

5.4.4

Total estimat ..................................................................................................... 140

Conclusions ....................................................................................................................... 141
Pàgina 9 de 147

PFC - Memòria· Disseny d’un gestor de continguts CMS per a una publicació periòdica

6.1

Personals ................................................................................................................... 141

6.2

Treball pel futur......................................................................................................... 141

7.

Agraïments ........................................................................................................................ 142

8.

Glossari .............................................................................................................................. 143

9.

Bibliografia ........................................................................................................................ 147

Pàgina 10 de 147

PFC - Memòria· Disseny d’un gestor de continguts CMS per a una publicació periòdica

1. Introducció
Aquest capítol descriu la primera fase del projecte desenvolupat a l’empresa Vian Business
Solutions (Vian).

1.1 El nostre client
El nostre client és el propietari d’una editorial que publica una revista en paper quinzenalment,
orientada a un públic femení d’entre 12-16 anys. A més a més, el client disposa d’una pàgina
web on publica alguns continguts de la mateixa.
1.1.1 Problemàtica
La majoria del contingut de la web del client no és administrable i cada cop que vol actualitzar
la web ha de contactar amb una empresa externa perquè ho publiqui tot manualment. El
procés d’actualització és quinzenal, coincidint amb la publicació de la revista en paper, i molt
sovint la publicació es realitza amb retard i/o errors degut a que han de dependre d’una altre
empresa per poder fer-ne la publicació.
Una publicació en retard a la web, significa que el client està perdent competitivitat on-line i
això li representa una disminució dels seus ingressos en publicitat.
En general, que la web no sigui administrable comporta que, o bé el client necessita disposar
de personal format per poder modificar la web, o bé necessita una empresa externa per
realitzar aquest canvis, i això comporta els següents problemes:
1. Temps de resposta elevat: Tota publicació, modificació o eliminació de contingut, té un
temps de resposta massa elevat degut a la externalització del servei. Per exemple, si es
publica una notícia amb faltes d’ortografia, fer que l’empresa externa arregli aquest
error pot ser cosa de minuts o d’hores. En el cas que sigui necessari eliminar un
contingut perquè s’han rebut denuncies per violació de drets d’imatge o alguna cosa
per l’estil, el temps de resposta és un factor a tenir molt en compte.
2. Cost elevat: Actualment el client publica quinzenalment la web perquè no es pot
permetre el cost que suposa una actualització de continguts diària.
3. Poca llibertat: El client no pot oferir nou contingut als seus visitants i està actualment
estancat.
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1.2 Objectius
1.2.1 Rendibilitat
Un dels principals objectius del projecte és el d’augmentar la rendibilitat de l’empresa. Per
aconseguir-ho, no només ens basarem en la reducció de costos que suposa un gestor de
continguts, sinó també en l’augment d’ingressos que el projecte suposarà pel client.
Reducció de costos
La reducció de costos és clara: amb la integració d’un gestor de continguts, el client guanyarà
autonomia en la gestió dels mateixos, reduint els costos de manteniment de la web ja que
podrà prescindir de l’empresa externa que actualment li ho gestiona.
Per a que aquesta reducció de costos sigui realment efectiva, el sistema a desenvolupar ha de
ser fàcil d’usar i intuïtiu. L’objectiu és que qualsevol persona amb unes nocions bàsiques
d’informàtica (nivell d’usuari), pugui editar qualsevol tipus de contingut de la web.
Per altra banda, gràcies a aquesta nova facilitat de gestió i al reduït cost temporal, l’augment
de productivitat serà notable.
Augmentar ingressos
Principalment el client té dues fonts d’ingressos: els de les ventes de la revista en paper i els
que rep en publicitat a través de la web.
Si desenvolupem un gestor de continguts adaptat a les seves necessitats, podrà relacionar
molt més el contingut de la web amb la revista, podrà oferir nous serveis i nous continguts
multimèdia als seus lectors, amb la conseqüent fidelització i guany de clients, fet que
repercutirà positivament en la venta de revistes i als ingressos en publicitat a través de la web.
1.2.2 Innovació
En el món digital, la innovació és essencial per no quedar desfasat en pocs mesos. Per aquest
motiu, es vol orientar la web del client cap a la web 2.0., més concretament, es vol fer incís en
la participació dels usuaris i en la navegació relacional.
El primer objectiu és que els propis usuaris participin activament a la web, ja sigui comentant
continguts o aportant-ne ells mateixos de nous. Això farà que els usuaris es sentin integrats a
la comunitat, com si es tractés d’una família.
El segon objectiu, la navegació relacional, es basa en l’idea de que quan un usuari està llegint
un contingut d’una pàgina web, com per exemple una notícia, és molt possible que quan acabi
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vulgui seguir llegint contingut de la mateixa temàtica. L’objectiu d’aquest punt és el de generar
interès a l’usuari per seguir dins la web del client, enlloc de marxar a una altra. L’impacte
d’això és molt important ja que s’augmenta el temps de visita dels usuaris, així com també
augmenta el nombre de pàgines vistes i disminueix l’índex de rebot. L’índex de rebot 1 es
defineix com el “Percentatge de visites d’una sola pàgina respecte el total de visites”, és a dir,
el percentatge de gent que entra a una pàgina web, llegeix nomes una pàgina i marxa. L’índex
de rebot és una molt bon indicador de:
1. La qualitat de la nostra web
2. La capacitat de la nostra web d’influir sobre els usuaris.
1.2.3 Flexibilitat i escalabilitat
L’objectiu és el de poder oferir nous tipus de continguts d’una manera ràpida i a un cost
menor, fent que l’usuari sempre se senti atret per continguts innovadors, augmentant-ne
l’interès i la satisfacció.
1.2.4 Millora sobre el disseny
La web ha d’estar orientada a un públic femení, però es vol captar també al públic masculí. Per
aquest motiu, s’utilitzaran colors molt més neutres.
Per altra banda, un dels objectius principals del nou disseny gràfic és el de destacar sobre la
competència i millorar la reputació social de la revista.

1.3 La solució proposada
Valorant les noves necessitats del client i tenint en compte el gran volum d’informació que s’ha
d’actualitzar periòdicament, a més del gran volum d’informació que la web ja disposa i que
s’ha de mantenir, es fa fer obvia la necessitat d’un gestor de continguts.
Aquesta revista té la necessitat de publicar tot tipus de nou contingut diàriament i no pot
dependre d’una empresa externa que li ho publiqui tot, per evitar retards, errors i poder
respondre a primícies del sector. Volen poder crear notícies d’actualitat, penjar galeries
fotogràfiques, pujar vídeos interessants, crear enquestes, reportatges, etc., d’una manera
simple, fàcil i intuïtiva. Més en concret, volen que qualsevol persona amb uns coneixements
bàsics d’informàtica pugui gestionar la revista digital.
El projecte desenvolupat té quatre pilars fonamentals: la gestió d’elements d’informació, la
gestió de pàgines dinàmiques, la informació relacionada i la zona de test.
1

Veure referència [1] bibliografia
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La gestió d’elements d’informació és el pilar bàsic del sistema, ja que permet crear, modificar
o eliminar notícies, tests, etc. En general, es pot gestionar qualsevol tipus d’element
d’informació definit del sistema. Els principals elements que es poden gestionar són: imatges,
vídeos, galeries d’imatges, personatges o famosos, notícies, tests, reportatges, publicitat i
enquestes.
Tot tipus d’element d’informació, excepte les imatges, tenen una pàgina estàtica associada i
una URL on es mostra la informació de l’element. La majoria de pàgines estàtiques són creades
mitjançant plantilles i no es pot modificar la disposició de la informació que es veu al
navegador web. A més a més, la majoria d’elements també tenen una pàgina estàtica tipus
“llistat paginat” que serveix d’índex per visualitzar tots els elements del mateix tipus.
Per altra banda, totes aquelles pàgines de la web que no són d’un element d’informació o no
són derivades directament d’un element d’informació, es consideren pàgines dinàmiques. Per
exemple, la portada o pàgina principal de la web és una pàgina dinàmica. També són pàgines
dinàmiques totes les portades de les seccions i subseccions de la web.
El gestor de pàgines dinàmiques és el sistema que permet gestionar el “que” es visualitza en
una pàgina dinàmica i també el “com” es visualitza. Per editar una pàgina s’utilitzen uns
elements anomenats “components”, que són uns objectes del sistema que serveixen per
incrustar informació en una pàgina. Hi ha components simples com:
•

Text: Serveix per incrustar un text lliure en una pàgina dinàmica.

•

Imatge: Serveix per incrustar una imatge del sistema en una pàgina dinàmica.

•

Vídeo: Serveix per incrustar un vídeo del sistema en una pàgina dinàmica.

•

Galeria d’imatges: Serveix per incrustar una galeria d’imatges en una pàgina dinàmica.

•

Banner: Serveix per incrustar un banner del sistema en una pàgina dinàmica.

•

Famós destacat: Mostra i destaca en una pàgina la informació bàsica d’un famós amb
un enllaç a la seva fitxa personal.

•

Facebook: Mostra el component de facebook per veure l’activitat de la pàgina oficial
de facebook.

Però també hi ha altres tipus de components més complexos com:
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•

Últimes notícies: Mostra les “n” últimes notícies creades al sistema. Es pot configurar
el nombre de notícies que es volen mostrar, així com si volem visualitzar-les amb
imatges o sense.

•

Últims vídeos: Mostra els últims “n” vídeos pujats al sistema.

•

Famosos relacionats: Mostra un llistat dels famosos dels que parla la pàgina. Per
exemple, si una notícia parla de dos famosos X i Y, automàticament el component
“Famosos relacionats” mostrar la imatge dels dos famosos i un enllaç a cada una de les
fitxes.

•

Notícies relacionades: Mostra altres notícies relacionades amb el context de la pàgina.

Actualment el sistema té un total de 70 components, tots ells incrustables dins de qualsevol
pàgina d’una manera molt simple mitjançant Drag&Drop 2. Tota pàgina s’edita visualment,
posicionat els diversos components dins la pàgina amb el ratolí d’una manera fàcil, àgil i
intuïtiva. A més a més, s’aconsegueixen resultats molt més ràpidament ja que el gestor de
pàgines es basa en el principi WYSIWYG 3 (What You See Is What You Get) o “el que veus és el
que obtens”.
El tercer pilar del projecte és el de la informació relacionada: tot element d’informació es pot
relacionar amb qualsevol altre element d’informació. L’objectiu d’això és molt simple: si un
visitant obre una notícia que parla d’una personatge X, segurament voldrà més informació
sobre aquest personatge, si nosaltres, dins la mateixa notícia, mostrem altra informació
relacionada d’aquest com notícies, galeries d’imatges, reportatges, vídeos, etc, captarem
l’atenció del visitant i molt probablement aconseguirem que no marxi del sistema quan acabi
de llegir la notícia, sinó que segurament el visitant es quedarà a la web llegint altre tipus de
contingut. L’objectiu és aconseguir augmentar la satisfacció del visitant, augmentant el temps
de visita, disminuint l’índex de rebot i el que és mes important, augmentar el nombre de
pàgines visitades incidint directament sobre els ingressos en publicitat del nostre client.
Per poder fer això, tot element d’informació ha de poder ser marcat amb tags. Un tag és
metainformació que s’utilitza per relacionar tot tipus d’informació.

2
3

Veure definició Drag&Drop en el glossari
Veure definició WYSIWYG en el glossari
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Els components es poden dividir en dos grans grups, els components que generen context, i els
components que són generats per context.
Un component que genera context és aquell que hereta els tags de la informació que mostra.
Per exemple, un component que mostra les últimes 10 notícies, té els tags de les 10 notícies
que mostra i, a la vegada, la pàgina que conté el component també hereta aquests tags.
Per altra banda, els components que són generats per context, són tots aquells que hereten el
context de la pàgina i mostren certa informació depenent del context heretat. Per exemple, el
component “Notícies relacionades” utilitza el context per mostrar altres notícies relacionades
amb el context actual del visitant. De la mateixa manera, els components “Famosos
relacionats”, “Vídeos relacionats”, “Famosos relacionats”, etc.. poden mostrar informació
rellevant a l’usuari.
A més a més, una particularitat molt important és que el context no només serveix per
mostrar informació, sinó que també serveix per definir el “com” es mostra aquesta informació
a l’usuari. Per exemple, depenent de si és de dia o de nit, un component pot sortir de color
groc(dia) o de color blau(nit), ja que el context engloba també informació de l’entorn i del
visitant.
L’últim pilar del sistema és el de la zona de test, que va sorgir directament com a condició sine
quan non 4. El client vol dues coses, la primera que tota modificació del sistema s’hagi de
validar i publicar perquè sigui visible per qualsevol usuari i, per altra banda, vol una web
paral·lela on pugui veure exactament com quedaria tot si es publiquessin els canvis.
Així doncs, el sistema disposa de dues web paral·leles. La web pública on es visualitza tot el
contingut validat i publicat per un responsable, i la web de test on només els usuaris amb
permís hi poden accedir i des d’on es pot visualitzar tot el contingut nou o modificat.

1.4 Equip de treball
Dintre el nostre sector, podríem dir que l’equip de treball és multidisciplinat, on cadascú es
expert o especialista en un camp de la informàtica en particular. Es sumen tots els
coneixements i experiències en un únic objectiu.
Les característiques d’un equip multidisciplinat són:
•

Diferenciació: Cada perfil professional aporta un valor afegit a l’anàlisi del problema a
resoldre.

•
4

Igualtat: Cada professional té el mateix valor davant el problema a resoldre.

indispensable
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•

Jerarquització: És molt important flexibilitzar la jerarquia.

Persona

Rol

Tasques

Víctor C.

Cap de projecte

Gestió

Maquetació HTML

d’interfícies

Director tècnic

Anàlisi i disseny del sistema, programació PHP i

Albert Agustí

amb

el

client,

maquetació

i

disseny

Analista/Programador administrador BBDD
Administrador BBDD
Raúl S.
Pau M./ Olga G.

Programador

Programació PHP i automatització de processos,

Gestió de sistemes

gestor i administrador de sistemes.

Becaris

Introducció de continguts i realització de manuals

Taula 1: Equip de treball

El disseny gràfic està subcontractat a una empresa externa.

1.5 Metodologia de desenvolupament
Tot equip de treball, encara que sigui d’una sola persona, necessita aplicar una metodologia de
desenvolupament. A vegades, quan l’equip és d’una sola persona no fa falta perquè apliquem
la nostra pròpia metodologia i nosaltres sols ja sabem com va tot, però quan estem en un
equip de 3-4 persones, si no hi ha una metodologia de desenvolupament definida, es generen
conflictes degut a la falta d’informació i comunicació entre els membres de l’equip, un caos
general que fa que el projecte fracassi per errors humans i retards en els terminis d’entrega.
1.5.1 Desenvolupament àgil
Per desenvolupar el projecte s'ha fet servir una metodologia àgil. Com que es desenvolupa en
un entorn web s'ha escollit en concret una barreja d’SCRUM 5 amb prototipatge ràpid.
El manifest àgil diu que s’ha de valorar:

5

•

Individus i interaccions per sobre de processos i eines.

•

Programari que funciona per sobre de documentació exhaustiva.

•

Col·laboració amb el client per sobre de negociació de contractes.

•

Resposta al canvi per sobre de cenyir-se a una planificació.

Veure glossari i referència [2] bibliografia
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S’ha partit d’un prototip bàsic molt petit i a partir d’aquest s’ha desenvolupat tota la resta.
Cada nou prototip ha sorgit a partir de l’experiència adquirida del prototip anterior així com de
les seves mancances i/o errors.
D’SCRUM s’han agafat els conceptes més interessants com:
Daily Scrum o Daily Meeting 6
Cada dia es realitza una reunió sobre l’estat del projecte. Les reunió ha de tenir les següents
característiques:
•

La reunió comença puntualment a la seva hora: cada dia a les 9:00h.

•

Tothom és benvingut a la reunió, però només els implicats o membres de l’equip
poden parlar.

•

La reunió té una duració fixa de màxim 15 minuts.

•

Tots els assistents han d’estar de peu, per evitar allargar les reunions. En el nostre cas,
es realitza davant la cafetera, mentre es preparen els primers cafès del dia.

•

La reunió s’ha de fer cada dia a la mateixa hora i al mateix lloc.

Durant la reunió, cada membre de l’equip ha de contestar les següents preguntes:
•

Què vaig fer ahir?

•

Què faré avui?

•

He tingut algun problema que m’hagi impedit complir el meu objectiu?

Sprint 7
Un Sprint és un període en el qual es duu a terme la feina en sí. La duració dels Sprints són de
10-15 dies. A cada Sprint s’obté un prototip funcional a partir de l’anterior i d’uns objectius
marcats abans d’iniciar l’Sprint.
Sprint Planning Meeting 8
Al començar cada Sprint, s’ha de fer una reunió de planificació de l’Sprint. On:
•

Es seleccionarà el treball a realitzar.

•

Es prepararà la feina a realitzar en detall i es discutirà, en equip, el cost temporal en
realitzar cada unitat de treball.

•

No pot durar més de 8 hores.

6

Reunió diària
Veure definició al glossari
8
Reunió de planificació
7
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Sprint Review Meeting 9
Una vegada acabat l’Sprint, s’ha de:
•

Revisar el treball que s’ha realitzat i el que no ha donat temps de realitzar.

•

Presentar el prototip als interessats.

•

El treball incomplet no es pot mostrar.

Aquesta reunió no pot durar més de 4 hores.
1.5.2 Avantatges
•

Els freqüents prototips desenvolupats permeten una ràpida revisió i la seva posterior
modificació.

•

Els possibles errors al codi es troben molt ràpidament, el que evita haver de perdre
molt de temps en tornar a dissenyar, implementar i provar de nou el codi.

•

Facilita enormement la incorporació de millores.

•

Feedback constant amb el client. No hem d’esperar 3 mesos per preguntar-li que li
sembla. El Feedback amb el client cada 10-15 dies, fa que el sistema desenvolupat
s’adapti molt millor a les seves necessitats i augmenti la seva satisfacció.

1.5.3 Desavantatges
•

Poc recomanable en projectes grans.

•

Falta de planificació inicial que pot provocar desconfiança per part del client. El primer
prototip és el que pot costar més temps en sortir.

•

El procés de creació de codi no facilita la generació de documentació. Per projectes
d’evolució constant on hi ha un equip dedicat, no és tant impactant.

1.6 Organització de la memòria
En el següent capítol s’exposa l’anàlisi de requisits funcionals i no funcionals, és a dir, les
necessitats que precisa el client, així com algunes restriccions i limitacions.
En el capítol 3 es desenvolupa l’especificació del sistema, es defineixen els actors que
intervindran, així com el model de casos d’ús basats en els requisits funcionals anteriors.
A partir d’aquí, es passa a explicar com s’ha implementat el sistema. En aquest punt, es veuran
els models de classes utilitzats, així com també alguna part important de codi i diagrames de
seqüència per tal de facilitar la comprensió del que s’està explicant.

9

Reunió de revisió
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En el capítol 5 s’exposa la planificació i estudi econòmic del projecte i en el 6 les conclusions.
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2. Anàlisi de requisits
Es vol crear un sistema gestor de continguts accessible des d’Internet. Aquest sistema ha de
permetre la gestió dinàmica de tot el contingut de la web del client. Per una banda, ha de
permetre la creació i manteniment d’elements d’informació com: imatges, vídeos, galeries
d’imatges, notícies, tests, enquestes, etc. Per altra banda, mitjançant un gestor de pàgines s’ha
de poder gestionar la manera en com es visualitza aquesta informació dintre la web, i
finalment s’ha de poder gestionar elements del propi sistema com: usuaris del sistema,
paràmetres de configuració bàsics,...
Els requeriments són les característiques necessàries de tot projecte d'enginyeria del software.
Es divideixen en dos tipus:
•

Els requeriments funcionals són les funcionalitats desitjables del projecte a especificar.

•

Els requeriments no funcionals són aquelles necessitats que el sistema ha de complir i
fan referència a qüestions externes a les funcionalitats de l'aplicació.

2.1 Requisits funcionals
2.1.1 Gestió d’elements d’informació
El sistema ha de permetre l’edició de tot tipus d’elements d’informació tals com: imatges,
vídeos, notícies, etc. Òbviament, tot element és creat pel seu gestor en concret. Així doncs, les
notícies són gestionades pel gestor de notícies, les imatges pel gestor d’imatges,...
Tots els elements d’informació tenen un cicle de vida de 4 etapes o estats. Cada un dels
següents 4 estats influeixen sobre la visibilitat dels elements i sobre les accions que s’hi poden
realitzar.
•

Nou: Quan es crea un element, aquest no es pot visualitzar a la web pública (només a
la zona de test) fins que no es PUBLICA. Tot element nou es pot publicar, eliminar
o modificar.

•

Publicat: Un element en aquest estat significa que es visualitza de la mateixa manera
tant a la zona de test com a la web pública. Tot element publicat es pot modificar
o eliminar.

•

Modificat: Quan un element està en estat modificat, la informació nova o modificada
es visualitza a la zona de test, i la informació prèviament publicada es segueix
visualitzant igual a la web pública. Un element modificat es pot tornar
a modificar, publicar o descartar-ne els canvis.
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•

Eliminat: Quan s’elimina un element, aquest queda en estat eliminat i es deixa de
visualitzar tant a la web pública com a la zona de test, però es segueix visualitzant al
seu corresponent gestor en el llistat d’eliminats. Tot element eliminat es
pot recuperar, eliminar definitivament o destruir. Quan un element es recupera,
aquest queda altre cop en estat nou.

•

Destruït: Quan un element és destruït, no s’elimina sinó que queda al sistema de
manera residual indefinidament i no es pot realitzar cap operació sobre ell ni es pot
visualitzar, com si ja no existís al sistema.

Figura 1: Diagrama d’estats

A continuació descriurem els gestors d’elements definits al projecte. Per cada gestor,
descriurem, per una banda, com s’han d’administrar els elements i, per l’altre, el com s’han de
visualitzar aquests elements.
2.1.1.1.Gestió d’imatges
Les imatges són el recurs més important per poder fer la pàgina web atractiva visualment. Tot i
això, s’ha de fer un control exhaustiu de les imatges que s’utilitzen, per saber quines són, on
estan ubicades i reutilitzar-les si és necessari per estalviar recursos físics al servidor.
Administració

El sistema ha de permetre donar d’alta imatges per poder-les utilitzar en notícies, galeries, etc.
A més a més, tota imatge ha de ser reutilitzable. Per exemple, al donar d’alta una notícia, hem
de poder triar si volem pujar una nova imatge o si volem seleccionar una imatge existent al
sistema.
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Al ser les imatges reutilitzables, el sistema ha de permetre una gestió centralitzada de les
mateixes. Així doncs, el CMS tindrà un gestor d’imatges on podrem afegir noves imatges i/o
modificar o eliminar-ne d’existents.
Per una banda, hem de tenir en compte que la majoria d’imatges que utilitza el nostre client
provenen d’agències de publicitat, això implica que la majoria d’imatges estan cedides per un
període de temps limitat. Per aquest motiu, totes les imatges han de poder tenir data de
caducitat. Amb una gestió centralitzada, podrem controlar quines són les imatges que estan a
punt de caducar i modificar-les adequadament.
Per altra banda i degut a que les imatges han de ser reutilitzables, es vol controlar on s’utilitza
en cada moment cada imatge. Si tenim en compte el punt anterior, quan una imatge estigui a
punt de caducar, podrem modificar la imatge per una altra, i automàticament, totes les
pàgines quedaran correctament actualitzades.
Finalment, el sistema ha de tenir una imatge per defecte que es mostrarà quan una imatge
caduqui i/o s’elimini del sistema.
Visualització web

Com ja s’ha comentat, les imatges són elements bàsics que serveixen per incrustar contingut
dintre d’una pàgina o element i, per tant, no tindran una pàgina web associada per a
visualitzar-les.
2.1.1.2.Gestió de galeries d’imatges
Les galeries d’imatges són una sèrie d’imatges que s’han agrupat perquè comparteixen una
temàtica i es volen mostrar juntes dintre una pàgina web.
Administració

Totes les imatges d’una galeria s’han de poder pujar en el moment de crear una galeria o s’han
de poder seleccionar del sistema. Una vegada seleccionades les imatges que formaran part
d’una galeria, es podran ordenar mitjançant Drag&Drop per tal d’afavorir la usabilitat del
sistema.
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Visualització web

Tal com mostra la figura 2, tota galeria d’imatges tindrà una pàgina web associada on es
visualitzarà tota la informació associada. Es visualitzarà una imatge en gran a la part superior, i
un llistat amb totes les imatges de la galeria a la part inferior.
A més a més, tal com es mostra a la figura 3, la pàgina web tindrà com a mínim una secció on
es podrà visualitzar un llistat paginat amb totes les galeries de la mateixa temàtica. La temàtica
vindrà determinada pels tags relacionats de la galeria.

Figura 2: Estructura d’una galeria d’imatges

Figura 3: Estructura d’un llistat paginat de
galeries d’imatges
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2.1.1.3.Gestió de vídeos
Administració

Igual que en el cas de les imatges, el sistema ha de permetre la gestió de vídeos de forma
centralitzada.
En aquest cas, els vídeos no es pujaran al sistema, sinó que, prèviament, ja hauran d’estar
pujats en una altre pàgina web com Vimeo 10, YouTube 11, etc. Aquestes pàgines web han de
tenir l’opció de copiar el codi del vídeo. Per exemple, el format de Vimeo i youtube és:
<iframe
src="http://player.vimeo.com/video/23147177?title=0&amp;byline=0&

<iframe

amp;portrait=0&amp;color=742c9c"

src="http://www.youtube.com/embed/CzEkgs3T43w"

Visualització web

width="400"

height="225"

frameborder="0"></iframe><p>WIGGUM - LA CHICA IMAGINARIA from
<a

href="http://vimeo.com/waaautv">WAAAU.TV</a>

on

width="640"

height="390"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<a

Visualització web

Tal com passa amb les imatges, els vídeos són elements bàsics que serveixen per incrustar
contingut dintre d’una pàgina o element, però en aquest cas sí que tindran una pàgina web
associada per a visualitzar-les. El motiu de que un vídeo tingui una pàgina associada és degut a
que es vol que els visitants puguin comentar els vídeos, així com també votar-los o compartirlos a través de les xarxes socials.
A més a més, com passa amb la majoria de gestors, els vídeos tindran una pàgina on es
visualitzarà un llistat paginat amb tots els vídeos del sistema, com la que es mostra a la figura
següent.

Figura 4: Esquema del llistat
paginat de vídeos

10
11

http://vimeo.com
http://www.youtube.com
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2.1.1.4.Gestió de famosos
Al ser una revista que parla de famosos, els personatges són el cor del sistema i, per tant, és
essencial que el sistema en permeti l’edició.
Hi ha tres tipus de famosos:
•

Personatges famosos

•

Series de televisió

•

Pel·lícules

Administració

El gestor de famosos donarà la possibilitat de crear i administrar les fitxes informatives ja sigui
de famosos, sèries de televisió o pel·lícules, perquè es pugui tenir una base de dades o arxius
amb aquesta informació dins la pàgina web.
A més a més, si tenim en compte que la resta d’elements d’informació del sistema estaran
relacionats amb els famosos, tot nou famós ha de generar un TAG amb el seu nom per poderlo relacionar. Així doncs, quan creem el personatge “Albert Agustí”, es crearà un tag anomenat
“Albert Agustí” que servirà per relacionar notícies, galeries, etc, amb aquest personatge.
Tot personatge tindrà una fitxa amb informació personal com: nom real, edat de naixement,
ciutat de naixement, etc. Aquesta fitxa serà variable per cada personatge ja que per exemple,
per un personatge X ens interessarà saber la seva filmografia i per un altre personatge Y ens
interessarà saber la seva discografia.
Visualització web

Tot personatge tindrà una pàgina estàtica on es mostrarà tota la seva informació. La URL de la
pàgina serà el nom del personatge substituint els espais per guions baixos “_”.
En aquesta pàgina, a part de visualitzar la informació de la fitxa, s’haurà de poder veure tota la
informació que hi ha al sistema d’aquest personatge, sèrie de televisió o pel·lícula, ja siguin
galeries d’imatges, vídeos, notícies, tests, batalles, etc. Un exemple d’això és el que es mostra
a la maqueta següent realitzada pels dissenyadors gràfics en una de les fases prèvies del
projecte:
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Figura 5: Maqueta d’una pàgina estàtica d’un personatge famós
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A més a més, existirà un llistat paginat a mode de directori on es mostrarà tots els
personatges, tal com passa a tots els gestors. Els primers personatges del directori sortiran
com a destacats a la pàgina.

Figura 6: Estructura d’un llistat paginat de famosos amb el
destacat

2.1.1.5.Gestió de notícies
Administració

El sistema permetrà la gestió de notícies. Des d’aquest gestor, un redactor podrà crear-les i
publicar-les a la web per comunicar als lectors informació interessant per ells.
Visualització web

Hi haurà una pàgina principal on es mostrarà un llistat paginat de les notícies més recents. En
aquest llistat, es podrà veure un resum de la notícia, així com també una imatge miniatura
relacionada.

Pàgina 28 de 147

PFC - Memòria· Disseny d’un gestor de continguts CMS per a una publicació periòdica

Figura 7: Estructura d’un llistat paginat de notícies

S’ha de muntar un sistema automàtic que permeti la incrustació de la imatge “play” dintre la
foto en miniatura si la notícia té un vídeo associat. L’idea és evitar i estalviar l’edició de la
imatge amb un programa extern. Com per exemple:

Figura 8: Exemple de com ha de
quedar la imatge “play” dintre la
miniatura de la notícia

Tota notícia tindrà una pàgina estàtica on es podrà veure tot el seu contingut. El contingut
estarà format per un titular, un text, una imatge i un vídeo (optatiu). A més a més, tal com
passa amb els personatges i famosos, s’ha de poder visualitzar tot el contingut relacionat amb
la notícia com els personatges relacionats i altres informacions o publicacions relacionades.
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Així doncs, tota notícia tindrà una URL única, que es generarà automàticament amb el titular
de la mateixa intercanviant les espais en blanc per “_”.
Per altra banda, s’implementarà un sistema de votació per cada notícia per saber quines són
les que més agraden i quines menys. El sistema de votació serà mitjançant un sistema
d’estrelles com el de la figura 9.

Figura 9: Votació per estrelles

S’ha de tenir en compte que el nombre total de vots no podrà aparèixer mai a la pàgina web
pública.
Tenint en compte tots aquests paràmetres, una notícia estarà estructurada de la següent
manera:

Figura 10: Estructura d’una notícia
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2.1.1.6.Gestió de tests
Els tests són petits qüestionaris temàtics que es fan per conèixer la resposta a una pregunta
principal.
Tot test tindrà una sèrie de preguntes amb tres respostes a triar. Cada resposta estarà
valorada amb uns punts i el resultat final variarà en funció de la puntuació total que l’usuari
hagi tret al test. Una vegada s’hagi elegit una resposta per a cada pregunta, els usuaris poden
veure el resultat final amb una petita explicació.
Administració

De la mateixa manera que en els altres gestors, el gestor de test permetrà la creació, edició i
eliminació de test al sistema.
Tot test estarà format per:
•

Text introductori.

•

Preguntes i respostes: Tota pregunta haurà de tenir un títol així com tres respostes
possibles. Per cada resposta, s’haurà de posar un text o una imatge i el valor o
puntuació.

•

3 camps de solució: Cada camp de solució haurà d’indicar un títol, una petita explicació
del resultat i un rang de punts. Aquest rang servirà per configurar la frontera entre els
diferents resultats.

S’ha de tenir en compte que no hi ha un màxim de preguntes per test. Així doncs, s’ha de
poder afegir o treure preguntes d’una manera fàcil, intuïtiva i eficaç.
Visualització web

De la mateixa manera que amb els elements anteriors, tot test tindrà una pàgina estàtica
associada amb una URL única generada a partir del titular del test.
També existirà un llistat paginat, molt semblant al de les notícies, on es mostraran tots els
tests del sistema.
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2.1.1.7.Gestió de batalles
Les batalles són duels entre dues opcions. Amb aquest element es busca que l’usuari triï sobre
l’opció que més li agradi.
S’ha de tenir en compte que tot usuari només podrà votar un cop al dia la mateixa batalla.
Administració

L’administració de les batalles serà molt simple, només necessitarem definir un text
introductori i dues opcions de selecció. Per cada opció de selecció necessitarem un petit text i
una imatge.
Visualització web

Com tots els elements, tota batalla tindrà una pàgina estàtica associada on es visualitzarà la
batalla. Quan un usuari hagi votat, s’ha de veure el resultat i no ha de permetre tornar a votar
fins l’endemà.

Figura 11: Duel abans de votar

Figura 12: Duel després de votar

Com es pot veure a les maquetes anteriors, les dues opcions de selecció es mostren una al
costat de l’altre. Una vegada l’usuari ha votat, es mostra el resultat en % de vots obtinguts i ja
no es pot tornar a votar fins l’endemà.
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2.1.1.8.Gestió banners
Un banner és un element simple que serveix per promocionar una pàgina web interna o
externa al sistema. Un banner no té una pàgina estàtica associada com altres elements vistos,
sinó que, igual que les imatges, serveixen per complementar les pàgines ja existents enllaçantles amb altres pàgines internes i/o externes.
La gestió de banners que es vol realitzar és una gestió molt senzilla: només es vol poder crear,
editar o eliminar banners interns o externs. Els banners interns els anomenarem banners
autopromocionals, i els externs banners esponsoritzats. Aquesta distinció és important ja que
els banners esponsoritzats redirigeixen els visitants a una altre pàgina web, perdent el visitant.
En aquest cas, tots els banners esponsoritzats s’obriran en una nova pàgina del navegador per
no perdre la visita.
2.1.2 Gestió de pàgines dinàmiques i components
Com hem vist anteriorment, la majoria dels elements d’informació com les notícies, test,
batalles, etc, tenen una pàgina estàtica on es visualitza tota la seva informació, i un llistat
paginat estàtic on es mostren tots els elements. Que les pàgines siguin estàtiques significa
que totes les pàgines del mateix tipus d’element es visualitzen seguint un patró o plantilla. Així
doncs, totes les notícies es veuran de la mateixa manera o mostraran el mateix tipus de
contingut.
Per altra banda, hi ha tot un conjunt de pàgines que anomenem dinàmiques que no
dependran de cap patró o plantilla, sinó que serà el mateix redactor, qui determinarà el “que”
sortirà, el “com” sortirà i el “on” sortirà dintre de la zona de contingut de la pàgina.
Per exemple, un redactor podrà decidir que a
la pàgina principal o portada de la web, que serà
una pàgina dinàmica, i sortirà un llistat amb les
últimes 5 notícies de la web, que les notícies
sortiran sense la imatge miniatura i que sortirà a
la part esquerra superior.
Aquesta edició s’haurà de realitzar en mode
WYSIWYG. D’aquesta manera, l’edició de pàgines
dinàmiques serà 100% intuïtiu i fàcil d’utilitzar per
a qualsevol usuari, independentment dels seus
coneixements informàtics.

Figura 13: Estructura d’una pàgina dinàmica
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2.1.3 Gestió del site
El gestor del site servirà per administrar aspectes comuns de totes les pàgines com el logotip
de la revista i les zones de publicitat. Qualsevol modificació s’ha de poder realitzar en mode
WYSIWYG.
2.1.3.1.Logotip
Totes les pàgines de la web tindran el logotip de l’empresa a la capçalera superior. Aquest
logotip s’ha de poder canviar en qualsevol moment per qualsevol imatge existent al sistema.
2.1.3.2.Zones de publicitat
Totes les pàgines que componen el lloc web del client tindran dos zones de publicitat a la dreta
de la pantalla com es mostra a la figura següent:

Figura 14: Zones de publicitat dins d’una pàgina

Les zones 1 i 2 serveixen per mostrar banners autopromocionals o esponsoritzats. El nombre
de banners de cada zona és indeterminat i qualsevol banner que s’inserti dins d’aquestes, es
visualitzarà a totes les pàgines del site.
2.1.4 Gestió de Tags
Tots els elements d’informació poden ser marcats amb tags. Aquests tags serveixen per a
relacionar els elements d’informació entre ells, per exemple, mitjançant un tag “Albert”,
podríem relacionar les notícies i galeries d’imatges de l’Albert.
El gestor, serveix per a crear els tags del sistema per poder utilitzar-los posteriorment en els
gestors de cada element.
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És important remarcar que tot personatge o famós creat des del gestor de personatges, genera
un tag amb el nom del mateix. El motiu d’aquesta decisió és molt lògic ja que les notícies,
galeries d’imatges, vídeos, etc, parlaran sempre sobre aquests famosos.
2.1.5 Gestió d’usuaris i seguretat
El sistema ha de tenir un control d’accés restringit: s’ha de garantir que només entren al
sistema d’administració els usuaris amb permís. A més a més, de garantir que aquests només
facin el que poden fer i res més.
Des del gestor d’usuaris i permisos, podrem gestionar qui pot entrar al sistema i quins
permisos té. Actualment, desenvoluparem un sistema simple de permisos: agruparem les
funcionalitats segons si es necessita un permís especial “administrador” per realitzar-la o no.
Per exemple, les úniques funcionalitats pel que es necessitarà ser administrador serà per
utilitzar el propi gestor d’usuaris i seguretat i per publicar elements d’informació. La resta de
funcionalitats les podrà realitzar qualsevol usuari amb accés al sistema.
2.1.6 Web real o pública i Zona de test
Qualsevol modificació o nou contingut de la web s’ha de poder previsualitzar en una zona de
test per poder veure com quedarà. Aquesta zona de test ha de ser privada, només els usuaris
autoritzats han de poder visualitzar-la i ha de ser exactament igual que la web real.
La web real o pública serà la que visualitzarà qualsevol visitant de la web del client.
2.1.7 Publicació d’elements
Quan es crea un element, aquest només pot ser visualitzat a la web de test. Quan un usuari
autoritzat publica aquest element, llavors també es pot visualitzar a la web pública.
Quan un element publicat es modifica, la informació modificada es veu a la web de test, i la
informació publicada es segueix visualitzant a la web pública. Quan l’usuari autoritzat publica
el nou contingut, a la web pública es visualitzen els canvis.
2.1.8 Elements relacionats
Tot element d’informació de la web com: notícia, imatge, vídeo, etc, ha de poder ser relacionat
amb altres elements. Per exemple, hem de poder relacionar notícies entre sí: si creem dues
notícies que parlen d’un personatge X, aquestes dues han d’estar relacionades. A més a més,
també hi poden haver galeries d’imatges d’aquest personatge X a relacionar.
Gràcies a això, quan un visitant obri una notícia que parli del personatge X, podrà visualitzar-ne
d’altres notícies de la mateixa temàtica, visualitzar-ne galeries d’imatges, etc, augmentant
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l’interès del visitant fent que es quedi navegant, augmentant el nombre de pàgines vistes,
augmentant el temps a la web i disminuint l’índex de rebot.

2.2 Requisits no funcionals
2.2.1 Usabilitat, senzillesa i intuïtivitat
El sistema ha de ser simple, fàcil d’utilitzar i altament intuïtiu. Qualsevol persona amb uns
coneixements bàsics en ofimàtica ha de ser capaç d’editar qualsevol contingut de la web.
Una manera d’assegurar un sistema altament intuïtiu és utilitzant Drag&Drop, el qual ens
ajudarà a ordenar llistats i a gestionar les pàgines dinàmiques. L’idea és aplicar la tècnica
WYSIWYG (What You See Is What You Get) fent que l’usuari modifiqui el contingut de manera
visual amb el ratolí i obtenint un resultat idèntic del que veu mentre edita.
2.2.2 Flexible i escalable
Una de les característiques més importants d’una aplicació és que sigui de fàcil manteniment
durant el seu cicle de vida. L’aplicació ha de ser fàcilment ampliable i canviable, no només a
nivell de contingut sinó també a nivell d’interfície gràfica.
El sistema ha de flexible i escalable 100%. S’han de poder crear nous elements i components
d’una manera simple, amb un cost de desenvolupament baix.
2.2.3 WAMP/LAMP (Windows/Linux – Apache – MySQL – PHP) 12
Per a desenvolupar el projecte s’utilitzarà el servidor web Apache amb un gestor de bases de
dades MySQL 13 i PHP 14 com a llenguatge de programació.
El motiu per utilitzar LAMP és simple: LAMP és gratuït, de codi obert i és una de les
combinacions tecnològiques més utilitzades i més estables. A més a més, la gran majoria dels
proveïdors de hosting només donen opció de LAMP o WAMP.
2.2.4 Arquitectura MVC – Framework 15 CodeIgniter
El MVC 16 ens aporta molts avantatges. Un dels més importants, tenint en compte el nostre
equip de treball, és que la separació entre la capa de presentació (VISTA) i la lògica del
programa (CONTROLADOR-MODEL), ens permet tenir tot l’equip treballant simultàniament a
un nivell òptim.

12

Veure definicions LAMP i WAMP al glossari
Veure definició MySQL al glossari
14
Veure definició PHP al glossari
15
Veure definició framework al glossari
16
Veure definició MVC al glossari
13
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CodeIgniter es defineix com un petit però potent framework de PHP que implementa el MVC.
Està desenvolupat per a programadors PHP que necessiten un conjunt d’eines simples i
elegants per crear totes les funcionalitats d’una web.
2.2.5 Seguretat
El sistema ha de ser segur. La base de dades tindrà dades personals de nois i noies menors
d’edat i, per tant, ha d’assegurar el compliment de la LOPD 17 en matèria de protecció de dades
personals.
Existeix una vella dita a la Seguretat Informàtica que diu: "El que no està permès ha d’estar
prohibit" i aquesta ha de ser la meta perseguida.
Els mitjans per aconseguir-ho són:
1. Restringir l’accés (de persones de l’empresa i de les que no ho són) als programes,
arxius i dades.
2. Assegurar que tothom pot treballar però que només poden visualitzar i modificar la
informació que els correspon.
3. Xifrat intern de les contrasenyes, així com canviar-les freqüentment.
4. Xifrat de les connexions susceptibles mitjançant SSL 18.
5. Backups 19 periòdics, amb accés restringit.
2.2.6 Qualitat
En un sector on cada vegada hi ha més intrusisme laboral és important tenir en compte la
qualitat que s’ofereix al client.
Per nosaltres, és tant important la qualitat del codi a l’hora de programar, com la qualitat del
servei que es dona al client abans, durant i desprès del projecte.
La qualitat de la programació no és un factor que el client veurà a simple vista, sinó que
aquesta qualitat en el codi es farà tangible a través de la robustesa, eficiència del sistema i a la
flexibilitat de creixement del mateix a un cost moderat. Aquesta qualitat l’aconseguirem
gràcies a l’anàlisi exhaustiu dels problemes i a l’aplicació de patrons arquitectònics i de disseny
per solucionar-los.
2.2.7 Colors
La web serà neta, sense sobrecarregar-la amb molts colors i fons diferents. Les imatges del
contingut han de ser la referència visual més impactant, per això, s’acompanyaran d’un entorn
de colors clars i no molt variats.
17

Lei Orgànica de Protecció de Dades
Veure definició SSL al glossari
19
Còpia de seguretat
18
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No es desitja fer una distinció entre les diferents seccions, així que les referències visuals que
posicionin l’usuari en un apartat o altre no es contemplen a nivell de disseny gràfic.
Com ja s’ha comentat anteriorment, una de les pretensions i objectius del projecte és
reenfocar el producte del client i augmentar el seu públic objectiu, dirigint-se també a un
públic més masculí. Per aquest motiu els colors no han de ser representatius de cap sexe sinó
que han d’estar dirigits a un públic mixt.
Per tal de que el client triï, s’han presentat les següents paletes de colors:

Figura 15: Paleta 1

Figura 16: Paleta 2

Figura 17: Paleta 3

Figura 18: Paleta 4, la
que més agrada
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2.3 Restriccions del disseny
2.3.1 Restriccions de navegador
Degut als problemes entre plataformes, el sistema no serà compatible per a tots els
navegadors ni per a totes les versions. S’estableix Mozilla Firefox 20 com a navegador principal
en la seva versió 3, Internet Explorer (IE) 21 amb versió 7, Chrome 22 i Ophera 23.
2.3.2 Restriccions de versió PHP
Una restricció important del sistema és la versió de PHP que ha de tenir instal·lada al servidor.
La versió mínima de PHP ha de ser la 5.3. És una restricció important ja que la gran majoria
d’empreses de hosting compartit no ofereixen aquestes versions de PHP, sinó versions
anteriors.
Aquesta limitació és deguda a una limitació del polimorfisme de PHP anomenada Late Static
Binding 24 o Enllaç Estàtic en temps d’execució.

20

Veure definició Firefox al glossari
Veure definició IE al glossari
22
Veure definició Chrome al glossari
23
Veure definició Ophera al glossari
24
Veure referencia [3] de la bibliografia
21
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3. Especificació
Aquest capítol explicarà mitjançant casos d’ús totes les interaccions que tindran els usuaris
amb el sistema. Aquests casos d’ús s’han extret partint de l’estudi fet dels requisits funcionals
que s’han explicat anteriorment. Per cada requisit pot ser que hi hagi més d’un cas d’ús
associat.
Primer comentem els actors del sistema i posteriorment descriurem els casos d’ús en detall.

3.1 Actors del sistema
3.1.1 Visitant anònim (VA)
Nom d’usuari

Visitant anònim (VA)

Rol

Usuaris principals de la web. Nois i noies de 12 a 16 anys.

Experiència en el problema

L’usuari requerirà coneixements bàsics en la navegació per
Internet per poder visualitzar la informació i gaudir dels
continguts.

Experiència i coneixements tecnològics

L’usuari tan sols requereix un mínim de coneixement en la
navegació

per

Internet,

visualització

de

contingut

multimèdia, xarxes socials així com l’ús de formularis.

3.1.2 Redactor
Nom d’usuari

Redactor

Rol

Usuari encarregat de redactar els continguts de la web i
preparar les pàgines per ser publicades.

Experiència en el problema

L’usuari requerirà coneixements bàsics en la navegació per
Internet per poder visualitzar la informació i gaudir dels
continguts.

Experiència i coneixements tecnològics

L’usuari tan sols requereix un mínim de coneixement en la
navegació

per

Internet,

visualització

de

contingut

multimèdia, xarxes socials així com l’ús de formularis.
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3.1.3 Editor
Nom d’usuari

Editor

Rol

Usuari encarregat de revisar tot el contingut generat pels
redactors i publicar-lo a la web. Únic usuari amb permisos
de publicació de contingut i de gestió d’usuaris.

Experiència en el problema

L’usuari requerirà coneixements bàsics en la navegació per
Internet per poder visualitzar la informació i gaudir dels
continguts.

Experiència i coneixements tecnològics

L’usuari tan sols requereix un mínim de coneixement en la
navegació

per

Internet,

visualització

de

contingut

multimèdia, xarxes socials així com l’ús de formularis.

3.2 Diagrama de Casos d’ús
En els següents diagrames de casos d’ús es mostra de forma concisa la participació de l’usuari
o actor existent amb el sistema.
Per simplificar, inicialment descriurem els casos d’ús de la part pública. Tots aquests casos d’ús
són realitzats pel Visitant anònim.
En acabat, descriurem tots els casos d’ús de la part privada, o sigui del gestor CMS en sí. Tots
els casos d’ús de la part privada són realitzats pel Redactor o bé per l’Editor.

Figura 19: Actors del sistema
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3.2.1 Casos d’ús públics

Figura 20: Cas d'ús - Visualitzar una pàgina pública

Cas d’ús

Visualitzar pàgina.

Actor

Visitant anònim.

Propòsit

Visualitzar una pàgina de la web.

Resum

Visualitzar qualsevol pàgina pública de la web.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari fa una petició a
una URL pública del sistema.
2. El sistema analitza la URL
sol·licitada i pinta la pàgina a
l’usuari.

Cursos alternatius

3. Si la URL sol·licitada no existeix o no és una pàgina pública, el
sistema mostra la pàgina d’error. Si el sistema està en
manteniment, el sistema mostra la pàgina de manteniment.

3.2.2 Casos d’ús privat
Per descriure els casos d’ús privat del CMS ens basarem en els requisits funcionals descrits a
l’apartat anterior.
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Gestió d’elements
Com ja hem vist al capítol anterior, i tal com podem tornar a veure a la figura següent, tots els
elements d’informació tenen exactament el mateix cicle de vida.

Figura 21: Cicle de vida dels elements

Gràcies a això, totes les accions que es poden executar són les mateixes independentment del
tipus d’element. Així doncs, tot i que una notícia és un element molt diferent a un test, les
accions de crear, publicar, modificar, etc, són exactament iguals i independents a les dades i
estructura de l’element concret. Les diferències o particularitats de cada element es tractaran,
si és necessari, després del casos d’ús genèrics.
Casos d’ús genèrics del redactor

Figura 22: Casos d'ús del redactor
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Veure llistat
Cas d’ús

Veure llistat.

Actor

Redactor.

Propòsit

Veure un llistat paginat amb tots els elements del mateix tipus.

Resum

Aquest cas d’ús es produeix quan un usuari vol entrar a un
gestor per crear un nou element o simplement per revisar els
existents.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona un
gestor del menú del CMS, o
bé, l’usuari selecciona una
pàgina existent per veure els
següents <n> elements.

2. El sistema mostra els <n>
elements de la pàgina
seleccionada. Per defecte es
mostra la primera pàgina. El
llistat no mostra elements
eliminats.
Cursos alternatius

Veure paperera
Cas d’ús

Veure paperera.

Actor

Redactor.
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Propòsit

Veure un llistat paginat amb tots els elements eliminats del
mateix tipus.

Resum

Aquest cas d’ús es produeix quan un usuari vol entrar a la
paperera d’un gestor per revisar els elements eliminats, per
recuperar-ne algun o bé per destruir-ne algun definitivament.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona la
paperera des d’un dels
gestors del CMS, o bé,
l’usuari selecciona una
pàgina existent per veure els
següents<n> elements.

2. El sistema mostra els <n>
elements de la pàgina
seleccionada. Per defecte es
mostra la primera pàgina. El
llistat només mostra els
elements eliminats.
Cursos alternatius

Pàgina 45 de 147

PFC - Memòria· Disseny d’un gestor de continguts CMS per a una publicació periòdica

Crear element

Figura 23: Cas d'ús - Crear element

Cas d’ús

Crear element.

Actor

Redactor.

Propòsit

Crear un nou element.

Resum

Des d’un dels gestors del CMS, l’usuari selecciona que vol crear
un nou element.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona l’opció
<crear element>.
2. El sistema mostra un
formulari de creació del nou
element. Cada tipus d’element
té el seu formulari concret.

3. L’usuari omple tots els
camps obligatoris del
formulari i clica sobre l’opció
<guardar>.
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4. El sistema valida la correctesa
de les dades i guarda l’element
amb l’estat nou.
Cursos alternatius

3. L’usuari selecciona el cas d’ús <<afegir imatge>>.
3. L’usuari selecciona el cas d’ús <<seleccionar imatge>>.
3. L’usuari selecciona el cas d’ús <<seleccionar vídeo>>.
3. L’usuari selecciona el cas d’ús <<seleccionar tag>>.
4. Si l’usuari no omple tots els camps obligatoris o bé comet
algun error, el sistema mostra l’error corresponent perquè el
solucioni al formulari.

Afegir imatge
Cas d’ús

Afegir imatge.

Actor

Redactor.

Propòsit

Afegir una nova imatge al sistema.

Resum

L’usuari està editant un element i desitja pujar una nova imatge i
vincular-la a l’element actual.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona l’opció
<afegir imatge>.
2. El sistema mostra una nova
finestra en mode pop-up per
seleccionar una imatge del
sistema de fitxers de l’ordinador
de l’usuari.
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3. L’usuari selecciona un
fitxer en format .jpg, .png, o
.gif.
Cursos alternatius

Quan l’usuari guardi l’element que està editant, el sistema veurà que hi ha un fitxer adjunt al
formulari i llavors pujarà el fitxer al servidor i donarà d’alta la imatge al gestor d’imatges.
Seleccionar imatge
Cas d’ús

Seleccionar imatge.

Actor

Redactor.

Propòsit

Selecciona una imatge interna al sistema.

Resum

L’usuari vol seleccionar una imatge interna del sistema per
incrustar-la en un element o en una pàgina dinàmica.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari clica sobre l’opció
<seleccionar imatge>.
2. El sistema mostra un pop-up
amb un camp de text i un llistat
de tags.
3. L’usuari escriu un text i/o
selecciona els tags necessaris
per tal de realitzar una cerca
de la imatge desitjada.
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4. El sistema busca imatges amb
el text introduït o bé imatges
que continguin els tags
seleccionats i mostra un llistat
amb les miniatures de les
imatges trobades.

5. L’usuari selecciona una
imatge del llistat.
6. El sistema incrusta la imatge
seleccionada a la zona de retorn.
Cursos alternatius

5. L’usuari torna a realitzar una cerca per afinar més el resultat.

Seleccionar vídeo
Cas d’ús

Seleccionar vídeo.

Actor

Redactor.

Propòsit

Seleccionar una vídeo del sistema.

Resum

L’usuari vol seleccionar un vídeo

intern del sistema per

incrustar-lo en un element o en una pàgina dinàmica.
Accions de l’usuari
Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari clica sobre l’opció
<seleccionar vídeo>.
2. El sistema mostra un pop-up
amb un camp de text i un llistat
de tags.
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3. L’usuari escriu un text i/o
selecciona els tags necessaris
per tal de realitzar una cerca
del vídeo desitjat.

4. El sistema busca vídeos amb
el text introduït o bé vídeos que
continguin els tags seleccionats i
mostra un llistat amb les
miniatures dels vídeos trobats.
5. L’usuari selecciona una
vídeo del llistat.
6. El sistema incrusta el vídeo
seleccionat a la zona de retorn.
Cursos alternatius

7. L’usuari torna a realitzar una cerca per afinar més el resultat.

Seleccionar tag
Cas d’ús

Seleccionar tag.

Actor

Redactor.

Propòsit

L’usuari vol marcar un element amb un tag.

Resum

Aquest cas d’ús es realitza quan l’usuari vol seleccionar tags per
donar context a un element.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari escriu un text
descriptiu del tag dins la zona
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de selecció de tags.

2. El sistema mostra un llistat
amb els tags que comencin amb
el text introduït per l’usuari.
3. L’usuari selecciona un tag
del llistat i l’afegeix dins de
l’element.
Cursos alternatius

Modificar element

Figura 243: Cas d'ús - Modificar element

Cas d’ús

Modificar element.

Actor

Redactor.

Propòsit

Modificar un element existent en un gestor.

Resum

Des dels gestors del CMS, l’usuari selecciona un element i indica
que el vol modificar.
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Accions de l’usuari
Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona l’opció
<modificar element> d’un
element determinat.

2. El sistema mostra un
formulari amb les dades de
l’element per modificar els
camps que es desitgin.
3. L’usuari modifica els
camps desitjats i clica sobre
l’opció <guardar>.
4. El sistema valida la correctesa
de les dades i si són correctes,
genera una còpia de l’element
amb les noves dades. Aquest
nou element està en
estat modificat al sistema.
Cursos alternatius

5. L’usuari selecciona el cas d’ús <<afegir imatge>>.
5. L’usuari selecciona el cas d’ús <<seleccionar imatge>>.
5. L’usuari selecciona el cas d’ús <<seleccionar vídeo>>.
5. L’usuari selecciona el cas d’ús <<seleccionar tag>>.
5. Si l’usuari no omple tots els camps obligatoris o bé comet
algun error, el sistema mostra l’error corresponent perquè el
solucioni dins del formulari.
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Descartar canvis
Cas d’ús

Descartar canvis.

Actor

Redactor.

Propòsit

Descartar els canvis realitzats sobre d’un element.

Resum

L’usuari selecciona l’opció <descartar canvis> sobre d’un
element en estat modificat i s’esborren els canvis realitzats
sobre l’element.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona l’opció
<descartar canvis> de
l’element desitjat en
estat modificat.

2. El sistema demana
confirmació per descartar els
canvis sobre l’element.
3. L’usuari accepta descartarne els canvis.

4. El sistema elimina la còpia de
l’element que està en
estat modificat i al sistema
queda només l’element en
estat publicat.
Cursos alternatius

5. Si l’usuari rebutja descartar els canvis de l’element, el sistema
no modifica res.
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Previsualitzar element
Cas d’ús

Previsualitzar element.

Actor

Redactor.

Propòsit

Visualitzar com queda un element concret a la zona de test.

Resum

Aquest cas d’ús es produeix quan un usuari selecciona l’opció
<previsualitzar> d’un element dins d’un gestor del CMS. El
sistema ha d’obrir la pàgina web associada a l’element a la zona
de test.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona l’opció
<previsualitzar> de l’element
desitjat.

2. El sistema obre la pàgina web
associada a l’element a la zona
de test. En el cas que l’element
tingui un estat modificat, el
sistema mostrarà la informació
d’aquest estat i no la del
estat publicat. El sistema també
mostra la pàgina quan l’element
està en estat nou o en
estat eliminat.
Cursos alternatius

Previsualitzar llistat paginat
Cas d’ús

Previsualitzar llistat paginat.
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Actor

Redactor.

Propòsit

Visualitzar el llistat paginat d’elements a la zona de test.

Resum

Aquest cas d’ús es produeix quan l’usuari desitja visualitzar el
llistat paginat a la zona de test per veure com queda o bé per
modificar l’ordre dels elements.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona l’opció
<ordenar> o bé <visualitzar
llistat> (depenent del gestor).

2. El sistema mostra la primera
pàgina del llistat a de la zona de
test.
Cursos alternatius

Ordenar elements llistat
Cas d’ús

Ordenar elements llistat.

Actor

Redactor.

Propòsit

Ordenar la primera pàgina del llistat paginat d’elements.

Resum

Una vegada l’usuari està visualitzant el llistat paginat a la zona
de test, pot seleccionar l’opció <ordenar> per tal de modificar
l’ordre dels elements de la primera pàgina.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona l’opció
<ordenar> dins el llistat
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paginat de la zona de test.

2. El sistema canvia el mode del
3. L’usuari ordena mitjançant

llistat a mode “EDICIÓ”.

Drag&Drop els elements de
la llista i prem <Guardar>
quan el que veu li sembla
correcte.

4. El sistema guarda el nou
ordre dels elements i torna
a canviar el mode de la
pàgina a mode “NORMAL”.
Cursos alternatius
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Casos d’ús genèrics de l’editor

Figura 25: Casos d'us de l'editor

Publicar element
Cas d’ús

Publicar element.

Actor

Editor.

Propòsit

Publicar un element a la zona pública perquè qualsevol Visitant
Anònim pugui accedir a les dades de l’element.

Resum

Aquest cas d’ús es produeix quan l’usuari selecciona l’opció
<publicar> sobre un element en estat modificat o en estat nou.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona l’opció
<publicar> de l’element
seleccionat.

2. El sistema demana
confirmació per publicar
l’element.
3. L’usuari en confirma la
publicació.
4. El sistema canvia l’estat de
l’element a estat publicat. Si
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l’element ja tenia un
estat publicat, el canvia a
estat eliminat.
Cursos alternatius

5. Si l’usuari rebutja publicar l’element, el sistema no modifica
res.

Eliminar element
Cas d’ús

Eliminar element.

Actor

Editor.

Propòsit

Eliminar un element de la zona pública.

Resum

Aquest cas d’ús es produeix quan l’usuari selecciona l’opció
<eliminar> sobre un element en estat publicat.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona l’opció
<eliminar> de l’element que
desitja eliminar-ne la
publicació.

2. El sistema demana
confirmació per eliminar
l’element.
3. L’usuari en confirma
l’eliminació.

4. El sistema canvia l’estat de
l’element a eliminat.
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Cursos alternatius

5. Si l’usuari rebutja eliminar l’element, el sistema no modifica
res.

Restaurar element
Cas d’ús

Restaurar element.

Actor

Editor.

Propòsit

Recuperar un element eliminat de la paperera.

Resum

Quan l’usuari vol recuperar un element de la paperera, ha
d’anar a la paperera del gestor i seleccionar l’opció <restaurar
element>
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona l’opció
<restaurar element> de
l’element que desitja de la
paperera del gestor.

2. El sistema modifica l’estat de
l’element a nou.
Cursos alternatius

Destruir element
Cas d’ús

Destruir element.

Actor

Editor.
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Propòsit

Eliminar definitivament un element del sistema.

Resum

Aquest cas d’ús es realitza quan es selecciona l’opció <eliminar>
o <destruir> d’un element de la paperera.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona l’opció
<eliminar> de l’element que
desitja eliminar
definitivament de la
paperera.

2. El sistema demana
confirmació per eliminar
3. L’usuari confirma

definitivament l’element.

l’eliminació permanent de
l’element.

4. El sistema canvia l’estat de
l’element a destruït i ja no es
pot recuperar. Elements com les
imatges, s’eliminen físicament
de la base de dades (per temes
de drets d’autor)
Cursos alternatius

5. En el cas de les imatges i dels vídeos, el sistema mostra un
error si l’element està referenciat en alguna pàgina dinàmica o
element i no en permet l’eliminació.
6. Si l’usuari rebutja descartar els canvis de l’element, el sistema
no modifica res.

Pàgina 60 de 147

PFC - Memòria· Disseny d’un gestor de continguts CMS per a una publicació periòdica

Gestió de pàgines dinàmiques
El diagrama d’estats següent defineix el cicle de vida d’una pàgina dinàmica:

Figura 26: Diagrama d’estats de
pàgines dinàmiques

De la mateixa manera que qualsevol element d’informació, només els elements publicats seran
visualitzats a la web pública, i els elements en estat modificat es podran visualitzar a la zona de
test.
A partir del diagrama d’estats anterior, definim els casos d’ús següents:

Figura 27: Casos d'ús del gestor de pàgines dinàmiques
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Veure pàgina
Cas d’ús

Veure pàgina.

Actor

Redactor.

Propòsit

Visualitzar qualsevol pàgina dinàmica a la zona de test.

Resum

Aquest cas d’ús es produeix quan un usuari està navegant a la
zona de test.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona una
pàgina de la zona de test per
visualitzar.

2. El sistema busca la pàgina
amb la URL de la pàgina
sol·licitada.
3. El sistema imprimeix la pàgina
en estat modificat, si existeix, o
bé la de l’estat publicat en cas
contrari.
Cursos alternatius

Modificar pàgina
Cas d’ús

Modificar pàgina.

Actor

Redactor.

Propòsit

Modificar el contingut d’una pàgina dinàmica.
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Resum

Aquets cas d’ús es produeix quan l’usuari, que està visualitzant
una pàgina dinàmica a la zona de test, prem el botó <Modificar>.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari prem el botó
<Modificar>
2. El sistema bloqueja la pàgina
per l’usuari, i crea una còpia de
tot el contingut de la pàgina, i
torna a imprimir la pàgina en
mode EDICIÓ.

3. L’usuari prem el botó
<Guardar>

4. El sistema guarda tota la
informació de la pàgina i canvia
l’estat a MODIFICAT.
5. El sistema desbloqueja la
pàgina i torna a imprimir la
pàgina en mode PREVIEW.

Cursos alternatius

5. El sistema detecta que la pàgina l’està editant un altre usuari i
mostra un missatge d’error per avisar l’usuari de que la pàgina
està bloquejada per aquest motiu.
5. Si l’usuari prem el botó <Cancel·lar> el sistema elimina la
informació en estat EN EDICIÓ i fa el pas 5.
5. L’usuari executa el cas d’ús <<Afegir component>>
5. L’usuari executa el cas d’ús <<Eliminar component>>
5. L’usuari executa el cas d’ús <<Moure component>>
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5. L’usuari executa el cas d’ús <<Modificar component>>

Afegir component
Cas d’ús

Afegir component.

Actor

Redactor.

Propòsit

Afegir un component a una pàgina dinàmica.

Resum

Aquest cas d’ús es produeix quan un usuari prem el botó <Afegir
component> dins d’una pàgina en estat EN EDICIÓ i mode
EDICIÓ.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona el tipus
de component que desitja
afegir a la pàgina i prem el
botó <Afegir component>

2. El sistema afegeix un nou
component del tipus seleccionat
dins de la pàgina i l’imprimeix
dinàmicament dins la pàgina
actual.
Cursos alternatius
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Eliminar component
Cas d’ús

Eliminar component.

Actor

Redactor.

Propòsit

Eliminar un component dins d’una pàgina dinàmica.

Resum

Aquest cas d’ús es produeix quan un usuari prem el botó
<Eliminar component> dins d’una pàgina en estat EN EDICIÓ i
mode EDICIÓ.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari prem el botó
<Eliminar component>.
2. El sistema borra
dinàmicament el component de
la pàgina i el desvincula de la
pàgina.

Cursos alternatius

Moure component
Cas d’ús

Moure component.

Actor

Redactor.

Propòsit

Moure un component de lloc dins d’una pàgina dinàmica.

Resum

Aquest cas d’ús es produeix quan l’usuari mou amb el ratolí un
component d’una zona a una altra.
Accions de l’usuari

Accions del sistema
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Curs típic d’esdeveniments

1. Mitjançant Drag&Drop,
l’usuari mou o desplaça un
component dins de la pàgina
i s’enganxa allà on vol dins la
mateixa.

Cursos alternatius

Modificar component

Aquest cas d’ús el descriurem com a cas d’ús genèric, no obstant s’ha de tenir en compte que
tot component incrustable en una pàgina dinàmica té la seva manera particular i concreta de
modificació. Per exemple:
•

Component text: La modificació del component text consistirà en la modificació d’un
text dintre d’una àrea.

•

Component imatge: La modificació d’aquest component consistirà en la selecció d’una
imatge executant el cas d’ús <<Seleccionar imatge>>

•

Component vídeo: La modificació d’aquest component consistirà en la selecció d’un
vídeo executant el cas d’ús <<Seleccionar vídeo>>

•

Component últimes notícies: La modificació d’aquest component serà molt més
complexa. Per una banda s’haurà de seleccionar el nombre de notícies a visualitzar (de
1 a 10), així com determinar si es volen visualitzar les imatges en miniatura o
seleccionar altres tipus de visualitzacions.

Cas d’ús

Modificar component.

Actor

Redactor.

Propòsit

Modificar un component incrustat dins d’una pàgina.

Resum

Aquest cas d’ús es produeix quan un usuari vol modificar el
contingut d’un component existent dins d’una pàgina en estat
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EN EDICIÓ i mode EDICIÓ.

Accions de l’usuari
Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari modifica un camp
de modificació del
component.

2. El sistema modifica
dinàmicament la visualització
del component amb la nova
configuració.
Cursos alternatius

Descartar canvis
Cas d’ús

Descartar canvis.

Actor

Redactor.

Propòsit

Eliminar els canvis realitzats sobre una pàgina modificada.

Resum

L’usuari prem el botó <Descartar canvis> d’una pàgina en
estat modificat
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari prem el botó
<Descartar canvis>.
2. El sistema elimina tota la
informació associada a
l’estat modificat de la pàgina
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actual.
3.El sistema torna a imprimir la
pàgina en mode PREVIEW.
Cursos alternatius

Publicar pàgina
Cas d’ús

Publicar pàgina.

Actor

Editor.

Propòsit

Publicar els canvis realitzats sobre una pàgina modificada.

Resum

L’usuari

prem

el

botó

<Publicar>

d’una

pàgina

en

estat modificat.
Accions de l’usuari
Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari prem el botó
<Publicar>.
2. El sistema elimina la
informació associada de
l’estat publicat actual i canvia
l’estat de la informació en
estat modificat a l’estat publicat.
3. El sistema torna a imprimir la
pàgina en mode PREVIEW.

Cursos alternatius
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Gestió del site

Figura 28: Casos d'ús de gestió del site

Modificar site
Cas d’ús

Modificar site.

Actor

Redactor.

Propòsit

Modificar la configuració del site.

Resum

Aquest cas d’ús es produeix quan l’usuari prem el botó
<Modificar> al gestor del site.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari prem el botó
<Modificar>.
2. El sistema crea una còpia de
tota la informació del site, i
torna a imprimir la pàgina de
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gestió en mode EDICIÓ.

Cursos alternatius

Canviar logotip
Cas d’ús

Canviar logotip.

Actor

Redactor.

Propòsit

Modificar el logotip de la capçalera de la web.

Resum

L’usuari clica sobre el logotip dins de la gestió del site en mode
EDICIÓ.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari clica sobre el
logotip i s’executa el cas d’us
<<Seleccionar imatge>>.

Cursos alternatius

Afegir banner

El cas d’ús <<Afegir banner>> és exactament el mateix que el cas d’ús <<Afegir component>>
però pel component Banner. La peculiaritat és que els banners només es poden crear a les
zones habilitades per a publicitat. No es pot afegir un banner en qualsevol punt de la pàgina.
Cas d’ús

Afegir banner.

Actor

Redactor.

Propòsit

Afegir un banner dins d’una zona de publicitat.
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Resum

Aquest cas d’ús es produeix quan un usuari prem el botó <Afegir
banner> dins d’una zona de publicitat.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona el botó
<Afegir banner>.
2. El sistema afegeix un nou
banner dins de la zona de
publicitat i l’imprimeix
dinàmicament dins la mateixa.

Cursos alternatius

Eliminar banner

El cas d’ús <<Eliminar banner>> és exactament el mateix que el cas d’ús <<Eliminar
component>> però pel component Banner.
Moure banner
Cas d’ús

Moure banner.

Actor

Redactor.

Propòsit

Moure un banner de posició.

Resum

L’usuari mou amb el ratolí un banner.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona un
banner i el mou dins de les
zones de publicitat.
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Cursos alternatius

Descartar canvis
Cas d’ús

Descartar canvis.

Actor

Redactor.

Propòsit

Eliminar en canvis realitzats sobre el site.

Resum

L’usuari prem el botó <Descartar canvis> dins de la gestió del
site.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari prem el botó
<Descartar canvis>.
2. El sistema elimina totes les
dades de l’estat modificat del
site.

Cursos alternatius

Publicar site
Cas d’ús

Publicar site..

Actor

Editor.

Propòsit

Publicar totes les modificacions fetes sobre el site.

Resum

L’usuari prem el botó <Publicar> dins la gestió del site
Accions de l’usuari

Accions del sistema
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Curs típic d’esdeveniments

1. L’usuari prem el botó
<Publicar>.
2. El sistema fa un canvi d’estat
de modificat a publicat de tots
els elements vinculats i editables
del site.

Cursos alternatius

Gestió de tags

Figura 4: Casos d'ús de gestió de tags

Veure llistat de tags
Cas d’ús

Veure llistat de tags.

Actor

Redactor.

Propòsit

Visualitzar una llistat amb tots els tags del sistema.

Resum

Aquest cas d’ús es produeix quan un usuari selecciona el gestor
de tags del menú del CMS.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona l’opció
<gestió de tags> del menú
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del CMS.
2. El sistema mostra un llistat
amb tots els tags ordenats
alfabèticament.
Cursos alternatius

Crear tag
Cas d’ús

Crear tag.

Actor

Redactor.

Propòsit

Crear un nou tag per poder relacionar elements.

Resum

Aquest cas d’ús es produeix quan l’usuari selecciona l’opció
<crear tag> dins del gestor de tags.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari clica sobre el botó
<crear tag>.
2. El sistema mostra un pop-up
amb un camp de text per donarli un nom al tag.
3. L’usuari introdueix nom
pel tag al camp de text.
4. El sistema valida que no
existeixi cap altre tag amb el
mateix nom i crea el tag al
sistema.
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Cursos alternatius

5. Si ja existeix un tag amb el mateix nom, el sistema mostra un
missatge d’error per informar-ne a l’usuari.

Eliminar tag
Cas d’ús

Eliminar tag.

Actor

Redactor.

Propòsit

Eliminar un tag del sistema.

Resum

Aquest cas d’ús es produeix quan l’usuari vol eliminar un tag del
llistat i prem el botó eliminar d’un tag en concret.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari prem el botó
<eliminar> d’un tag en
concret.

2. El sistema demana
confirmació per tal d’eliminar el
tag.
3. L’usuari en valida
l’eliminació.
4. El sistema elimina el tag del
sistema i en borra la referència
als elements.
Cursos alternatius

5. Si l’usuari no valida l’eliminació del tag, el sistema no fa res.
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Gestió d’usuari i seguretat
Control d’accés

Figura 30: Casos d'us per al control d'accés al CMS

Login
Cas d’ús

Login.

Actor

Redactor.

Propòsit

Comprovar que l’usuari està autoritzat per entrar al sistema.

Resum

Es produeix quan l’usuari intenta entrar al sistema.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari va a la pàgina de
login, introdueix el <nom
d’usuari> i <contrasenya> i
prem el botó <entrar>.

2. El sistema comprova que el
<nom d’usuari> i <contrasenya>

són vàlids i deixa entrar
l’usuari al sistema.
Cursos alternatius

3. Si l’usuari no existeix a la base de dades del sistema o la
contrasenya no és correcta, el sistema comunica a l’usuari que hi
ha hagut un error d’autenticació.
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Canviar contrasenya
Cas d’ús

Canviar contrasenya.

Actor

Redactor.

Propòsit

Modificar la contrasenya.

Resum

Es produeix quan un usuari desitja modificar la seva
contrasenya.
Accions de l’usuari

Curs típic d’esdeveniments

Accions del sistema

1. L’usuari selecciona l’opció
<modificar contrasenya>.
2. El sistema mostra una
pantalla on es demana la
contrasenya anterior i la nova
contrasenya per duplicat.

3. L’usuari introdueix la seva
contrasenya actual, la
contrasenya nova dues
vegades i prem el botó
<canviar contrasenya>

4. El sistema valida que la
contrasenya actual és correcte i
que les dues contrasenyes noves
coincideixen.
5. El sistema canvia la
contrasenya actual per la nova.

Pàgina 77 de 147

PFC - Memòria· Disseny d’un gestor de continguts CMS per a una publicació periòdica

Cursos alternatius

6. Si la contrasenya anterior o les noves contrasenyes no
coincideixen, el sistema mostra un missatge d’error i no
modifica res.

Gestió d’usuaris
Tal com podem veure en la següent figura, la gestió d’usuaris està formada per 4 casos d’ús
principals que descriurem a continuació.

Figura 31: Casos d'ús de gestió d'usuaris

Els casos d’ús <Veure llistat>, <Crear usuari>, <Modificar usuari> i <Eliminar usuari>, funcionen
exactament igual que els casos d’ús <Veure llistat>, <Crear element>, <Modificar element> i
<Eliminar element> del gestor d’elements anteriorment descrit.
L’única particularitat d’aquest gestor és al crear o modificar un usuari, aquestes dades ja són
vàlides i no cal publicar-les.
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4. Disseny i implementació
4.1 Model-Vista-Controlador (MVC)
Com ja s’ha comentat a l’apartat 2.2. de requisits no funcionals, per implementar el projecte
hem utilitzat el framework de CodeIgniter que implementa el patró Model-Vista-Controlador.
És important explicar com funciona aquest framework per tal de poder entendre els
consecutius elements d’execució. El següent diagrama d’estat mostra el funcionament del
MVC de CodeIgniter:

Figura 32: Diagrama de seqüència del MVC

Quan un usuari fa una petició d’una pàgina mitjançant una URL, aquesta petició és captada pel
Router del framework (transparent al programador).
El router, a partir de la URL i mitjançant expressions regulars, determina quin controlador i
quina funció del controlador té l’objectiu de respondre a aquesta petició.
Per exemple:

$route[':any'] = "page_base_controller/index";

El codi anterior, extret del fitxer routes.php, determina que qualsevol ruta és resolta per la
funció index() del controlador page_base_controller .
Una vegada s’executa la funció del controlador pertinent, aquest ha d’imprimir la pàgina a
mostrar mitjançant els fitxers de la vista.
Les vistes són plantilles HTML amb zones dinàmiques de PHP per realitzar càlculs simples i
bàsics com imprimir un text.
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Si el controlador o qualsevol altre classe necessita accedir a la Base de Dades, s’ha de fer
mitjançant el Model.

4.2 Gestió d’elements d’informació
Reiterant l’exposat anteriorment als requisits funcionals i com s’ha pogut veure al model de
casos d’ús, la gestió de qualsevol element d’informació és la mateixa per tots ells. Així doncs,
independentment del tipus d’element i de l’estructura interna, les operacions que es poden
realitzar són exactament iguals. Per exemple, l’acció <Crear notícia> és exactament igual que la
funció <Crear test>, i el mateix passa per les accions Modificar, Publicar, Descartar canvis,
Eliminar, Restaurar i Destruir.
Tot element ha de tenir, a part de les vistes públiques, privades i formularis necessaris, una
classe descriptiva amb la informació exacte de cada tipus d’element i un model específic per
tal d’accedir a les taules de la base de dades on fer persistent la informació.
Per tal de que així sigui, tot element ha d’heretar de la classe Element o RelatedElement. Tots
els elements que s’han de poder relacionar mitjançant el context, han d’heretar de
RelatedElement.

Figura 33: Diagrama de
classes dels elements

La funció getDBParams() que tot element està obligat a implementar, retorna un vector amb la
informació de tots els camps de l’element. Amb aquest vector, afegir un nou registre a la base
de dades és trivial.
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En el quadre següent, podem veure’n un exemple:
public function getDBParams(){
$params = array('name' => $this->name,
'description' => $this->description,
'created_date' => $this->createdDate,
'modified_date' => $this->modifiedDate,
'deleted_date' => $this->deletedDate,
'state' => $this->state);
return $params;
}

De la mateixa manera, tots els models específics de cada element han d’heretar dels models
Entity o RelatedEntity, seguint el mateix criteri que en el cas anterior.

Figura 34: Diagrama de classes del model dels
elements

function __construct(){
parent::RelatedEntity_Model(News::getElementType());
}
static function getTableName(){
return 'news’;
}
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Al quadre anterior podem veure com s’implementa la funció constructora de tot model
específic i com s’implementa la funció getTableName() que retorna el nom de la taula on es
guarda la informació de tots els elements del mateix tipus.
Gràcies a tot això, les accions de crear, modificar, eliminar, publicar , destruir i restaurar són
completament automàtiques i independents de l’element.
A més a més, la classe Entity_Model proveeix automàticament d’una sèrie de funcions
genèriques per tal de facilitar la feina. Algunes de les funcions genèriques implementades més
importants són:
•

getElement(id,state): Obté de la base de dades l’element amb id=<id> i estat=<state>

•

getElementAdmin(id): Obté l’element amb id=<id> amb un estat major. Serveix per
visualitzar un element a la zona de test.

•

getAllOrdered(page): Obté un llistat ordenat d’elements del mateix tipus, en concret,
obté els <n> elements de la pàgina=<page>

•

getElementByPath(path): Obté un element en estat publicat a partir de la seva URL
única.

•

getElementByPathAdmin(path): Obté l’element amb estat major a partir de las seva
URL.

4.2.1 Estats d’un element
Tal com podem veure a la figura 34, tot element té un identificador únic <id> i un camp d’estat
<state>. Els estats d’un element i els seus respectius valors són:
•

Eliminat: 0

•

Publicat: 1

•

Modificat: 2

La manera com es realitzen les operacions i com aquestes influeixen sobre l’element i el seu
estat, són els següents:
•

Visualitzar un element a la zona pública: Es selecciona l’element en estat PUBLICAT i es
mostra la seva informació.

•

Visualitzar un element a la zona de test: Es selecciona l’element amb el màxim valor
d’estat i es mostra la informació associada a aquest estat. D’aquesta manera sempre
es dóna preferència a l’element en estat MODIFICAT sobre el PUBLICAT i el PUBLICAT
sobre l’ELIMINAT. S’ha de tenir en compte que l’estat nou és un estat lògic, ja que un
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element en estat NOU és un element en estat MODIFICAT sense cap instància en
estat PUBLICAT.
•

Crear un nou element: Es crea una nova instància de l’element a la base de dades amb
un identificador <id> únic i amb l’estat MODIFICAT.

•

Modificar un element: Al modificar un element, es realitza una còpia de tota la
informació relacionada amb la instància del mateix element amb major estat i es
guarda en estat MODIFICAT.

•

Descartar canvis: S’elimina la instància de l’element en estat MODIFICAT.

•

Publicar un element: Al publicar un element, es fa un canvi d’estat de tots els seus
estats. La instància en estat ELIMINAT es destrueix, la de l’estat PUBLICAT es passa a
estat ELIMINAT i la de l’estat MODIFICAT a estat PUBLICAT.

•

Eliminar un element: Per tal d’eliminar un element, se n’elimina la instància en
estat ELIMINAT i es canvia l’estat de la instància en estat PUBLICAT a ELIMINAT.

•

Recuperar un element: L’acció de recuperar un element realitza la funció inversa a
l’anterior.

•

Destruir un element: La destrucció d’un element consisteix en eliminar definitivament
un element de la base de dades.
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4.2.2 Crear Element

Figura 35: Diagrama de seqüència de “Crear element”
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4.2.3 Modificar Element

Figura 36: Diagrama de seqüència de la funció “Modificar element”
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4.2.4 Publicar Element

Figura 37: Diagrama de seqüència de la funció “Publicar element”
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4.2.5 Eliminar Element

Figura 38: Diagrama de seqüència de la funció “Eliminar element”
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4.2.6 Restaurar Element

Figura 39: Diagrama de seqüència de
la funció “Restaurar element”
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4.2.7 Gestors
Quan accedim a qualsevol gestor del CMS, inicialment es mostra una pàgina on es visualitza un
llistat paginat de tots els elements, no eliminats, del mateix tipus.

Figura 40: Gestor de notícies

La imatge anterior correspon a la primer pàgina del gestor de notícies. Tal com podem
observar, a la part superior podem crear una nova notícia, anar a la pàgina d’ordenació o anar
a la paperera. La paperera mostra el mateix llistat però només amb els elements en estat
eliminat.
A la part inferior hi ha el llistat d’elements i, per cadascun, podem veure les dades
identificatives del mateix, així com un conjunt d’icones a la dreta que serveixen per realitzar les
accions sobre l’element:
Previsualitzar

Ens mostra la pàgina web amb la informació de l’element dins
de la zona de test. Serveix per veure com quedaria l’element si
es publiqués. En el cas de les imatges, es visualitza la imatge en
mida real dintre d’un pop-up.

Modificar

Serveix per modificar l’element, mostra el mateix formulari de
creació però amb els camps ja omplerts.

Descartar

Eliminem les dades de l’estat modificat de l’element.

Publicar

Publiquem l’element a la part pública.

Borrar

Eliminem l’element del llistat.

Pàgina 89 de 147

PFC - Memòria· Disseny d’un gestor de continguts CMS per a una publicació periòdica

Imatges

Figura 41: Classe imatge

Com es mostra, la classe imatge, conté els següents quatre camps:
•

src: nom físic de la imatge dins del servidor. Per exemple: imatge.jpg.

•

thumb: Quan s’afegeix una nova imatge al sistema, automàticament en guardem una
còpia en miniatura i guardem la ruta en aquest camp.

•

alt: Text que serveix per descriure una imatge, atribut “alt”, quan s’incrusta en HTML.

•

expirationDate: Data de caducitat de la imatge.

Galeries d’imatges

Figura 42: Classe galeria

Totes les galeries, tenen dos camps importants.
•

elements: en aquest camp es guarden tots els identificadors <id> de les imatges que
componen la galeria, separats per un patró delimitador. Per exemple: si
elements=1:::2:::3, significa que conté les imatges 1,2 i 3.

•

path 25: El camp path conté la URL que identifica la pàgina estàtica associada a la
galeria.

25

Ruta dintre el sistema de fitxers que identifica una pàgina
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Vídeos

Figura 43: Classe vídeo

La classe vídeo està formada pels següents camps:
•

embedded: Codi del vídeo extret de YouTube o Vimeo que serveix per incrustar un
vídeo a una pàgina web.

•

Thumb: Ruta on es guarda una miniatura del vídeo.

•

expirationDate: Data de caducitat del vídeo.

•

path: URL de la pàgina estàtica on es pot visualitzar el vídeo.

•

sumVotes: Suma de tots els vots. Cada vot d’un usuari val entre 1 i 5 punts, en aquest
camp es guarda la suma de tots els vots rebuts.

•

numVotes: Comptador de vots totals rebuts. Per saber la ponderació total d’un vídeo,
només s’ha de dividir el camp sumVotes entre numVotes.
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Famosos

Figura 44: Diagrama de classes del “Gestor de famosos”

Tal com podem observar, la gestió de famosos està formada per diverses classes:
La classe Celebrity (famós) conté tota la informació general del famós com:
•

Celebrity
o

path: ruta URL de la pàgina estàtica on es pot visualitzar la informació del
famós.

o

position: posició del famós al llistat paginat.

o

section i subsection: Serveix per determinar a quina secció i subsecció de la
pàgina ha de penjar la fitxa del famós.

Per altre banda, la classe Celebrity_tab serveix per guardar la fitxa amb totes les dades del
famós, de manera que, tot famós pot tenir la seva fitxa personalitzada d’una manera més
dinàmica.
•

Celebrity_tab
o

Request: pregunta.

o

Response: resposta.

La classe Celebrity està relacionada amb la classe Imatge, ja que és imprescindible que tot
famós tingui dues imatges associades. Una es mostra a la fitxa del famós, i l’altre serveix per
relacionar el famós dins el llistat paginat de famosos o dins els components.
Finalment, la classe Celebrity està relacionada amb la classe Tag del gestor de tags, ja que tot
famós genera un Tag amb el mateix nom que el seu.
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Noticies

Figura 45: Diagrama de classes del “Gestor de notícies”

Tota notícia està formada per:
•

title: títol de la notícia.

•

text: cos de la notícia.

•

summary: resum per mostrar al llistat de notícies i als components.

•

path: ruta URL de la pàgina estàtica on es pot visualitzar el contingut complet de la
notícia.

•

sumVotes: suma de tots els vots que ha rebut la notícia.

•

numVotes: nombre total de vots emesos.

•

publicationDate: Data de publicació que es vol mostrar de la notícia.

•

position: Posició de la notícia al llistat paginat.

Tota notícia ha de tenir dues imatges, una per mostrar a la pàgina estàtica, i l’altre per
relacionar la notícia al llistat paginat o dins dels components. A més a més, tota notícia també
pot tenir un vídeo associat.
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Tests

Figura 46: Diagrama de classes del “Gestor de Tests”

Com ja hem comentat als requisits funcionals, tot test està format per:
•

text: text introductori.

•

path: URL de la pàgina estàtica on es pot visualitzar el test.

•

summary: resum del test pel llistat o pels components.

A més a més, tot test té un conjunt indefinit de Preguntes i Respostes i tres solucions.
La classe TestQuestion i TestAnswer serveixen per definir aquest conjunt indefinit de
preguntes i respostes:
•

•

TestQuestion:
o

Id: identificador.

o

Text: Pregunta.

o

Position: posició de la pregunta dins del test.

TestAnswer:
o

id: identificador.
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o

asnwer: resposta a la pregunta. La resposta també pot ser una imatge enlloc
d’un text, en aquest cas, el text serà buit i TestAnswer tindrà una imatge
associada.

o

value: valor numèric de la resposta.

o

position: posició de la resposta dins de la pregunta.

Per altra banda, la classe TestSolution serveix per definir les tres solucions possibles:
•

id: identificador de la solució.

•

title: Títol de la resposta.

•

text: text o cos de la resposta.

•

image: la resposta pot tenir una imatge associada.

•

minValue i maxValue: serveixen per determinar el rang numèric necessari per mostrar
aquesta resposta.

•

position: posició de la solució dins del test.

Batalles

Figura 47: Diagrama de classes del “Gestor de batalles”

Les batalles son duels entre dues opcions. Així doncs, tota batalla esta formada per la classe
Poll i PollOption on aquesta segona determina una opció de selecció.
•

•

Poll:
o

Text: text introductori de la batalla.

o

Path: URL on es pot visualitzar la pàgina estàtica associada a la batalla.

PollOption
o

id: identificador de la batalla.

o

text: Text identificador de l’opció.

o

image: imatge associada a l’opció.

o

votes: vots totals rebuts.
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o

position: posició de l’opció dins de la batalla.

Banners

Figura 48: Diagrama de classes del “Gestor de Banners”

Un banner és un enllaç intern o extern a la pàgina web i amb una imatge associada. Si l’enllaç
és extern, el camp action determina que s’ha d’obrir en una nova finestra del navegador.
El codi de la vista seria el següent:

<a href="<?php echo $banner->link; ?>"
target="<?php echo $banner->action; ?>">
<img src="<?php echo base_url().$banner->image->src; ?>"
alt="<?php echo $banner->image->alt; ?>" />
</a>
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4.3 Gestió de pàgines dinàmiques i components
Tal com podem veure a la imatge següent, tota pàgina
està dividida en dues parts: per una banda, el Grid 26 i
tot el que està fora d’aquest Grid.
El Grid és la zona o quadrícula editable des del gestor
de pàgines dinàmiques. En definitiva, és aquella zona
on s’incrusten dinàmicament els components.
La zona fora del grid es genera mitjançant una
plantilla

genèrica,

amb

components

incrustats

estàticament i administrables des del gestor de site.
Per exemple, fora del grid hi ha el logotip (component
imatge), la publicitat general del site (components
banner), el menú (component menú) i d’altres.
En aquest apartat explicarem en detall com funciona
exactament la zona del Grid, com es pinten les pàgines Figura 49: Divisió d'una pàgina
dinàmiques i com es calcula el context d’una pàgina. També explicarem el funcionament dels
components i com s’incrusten a les pàgines.

4.3.1 Divisió del Grid
Com es mostra a la següent imatge, tot grid està dividit alhora per cinc seccions. Cada secció
serveix per determinar una zona concreta de la pantalla i una amplada.
•

Secció 1: Determina una zona de pintat a la part superior del grid amb una amplada de
655 píxels.

•

Secció 2 i 3: Determinen una zona de pintat central de 435 i 210 píxels respectivament.

•

Secció 4: Determina una zona de pintat a la part inferior del grid amb una amplada de
655 píxels.

•

26

Secció 5: Determina la zona lateral dreta de 300 píxel d’amplada.

Red
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Figura 50: Divisió del grid

Dins de tota secció es poden crear contenidors. Tot contenidor serveix per incrustar-hi
components. Així doncs, amb l’estructura anterior podem definir les següents regles:
•

Només es poden incrustar components als contenidors.

•

Si un contenidor no té components, no es pinta res.

•

Si una secció no té contenidors no es pinta res, per tant, com que una secció només
determina una amplada i no una alçada, si una secció no es pinta, totes les seccions
inferiors es desplacen cap a la part superior de la pantalla.

•

Tot component es pot ordenar dins del seu contenidor. Per exemple, podríem
reordenar el Contenidor 2 i determinar que el Component 3 ha d’anar primer.

•

Tot component es pot moure entre contenidors. Per exemple, podríem moure el
Component 3 del Contenidor 2 al Contenidor 1.

•

Tot contenidor es pot moure entre seccions arrossegant tots els seus components amb
ell. Per exemple, podríem moure el Contenidor 2 de la secció 5 a la secció 1 conservant
tots els seus components així com l’ordre entre ells.
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•

Tot component ha de ser capaç de visualitzar-se de forma correcta independentment
de l’amplada de la secció on estigui. Aquesta regla és molt important ja que amb ella
podem donar suport 100% al que l’usuari vol visualitzar, ja que els components
s’adaptaran a l’amplada de la posició on estiguin.

4.3.2 Diagrama de classes
El diagrama de classes de la gestió de pàgines dinàmiques és el següent:

Figura 51: Diagrama de classes de la “Gestió de pàgines dinàmiques”
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Page - Pàgina
La classe “Page” o “Pàgina” està definida per un identificador únic <id>, per un títol <title> i per
una URL única <url>.
Grid
Un grid es defineix mitjançant un identificador únic <id> i un estat <state>. És important veure
que una pàgina té entre 1 i 4 grids on cadascun d’aquests correspon a un dels 4 estats que pot
tenir un grid.
•

Eliminat: Grid que ha estat eliminat o reemplaçat per un altre.

•

Publicat: Grid que es visualitza a la zona pública

•

Modificat: Grid en estat modificat i que es visualitza amb preferència a la zona de test.

•

En edició: Grid actualment en edició. És un estat temporal.

Section - Secció
Una secció es defineix per un identificador únic <id>. Tota secció té una posició que determina
l’ordre de preferència en el pintat de la pàgina i dos camps <div_id> i <div_class> que
serveixen per determinar propietats CSS que determinen l’amplada i posició exacta de cada
secció.
Com ja s’ha vist a la figura 50, tot grid té cinc seccions.
Container - Contenidor
Un contenidor està definit per un identificador únic <id> i una posició que determina l’ordre de
pintat dins la secció a la que pertany.
Component
La classe “Component” és una classe abstracta que està definida per un identificador únic <id>
i una posició de pintat dins del contenidor al que pertany.
Tot component que es vulgui definir al sistema, ha d’heretar d’aquesta classe i implementar
tots els mètodes abstractes obligatòriament. Per exemple, podem veure al diagrama següent
com quedarien els components d’imatge, vídeo i galeries d’imatges.
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Figura 52: Diagrama de classes de components d'exemple

ComponentType
Aquesta classe serveix com a diccionari per determinar totes les tipologies de components
instal·lats al sistema. Tot tipus de component està definit per un identificador únic <id>. A més
a més, tot ComponentType ha de tenir controlador o classe definit al camp <controller> que
determina la classe de Component que pintarà el component dins la pàgina.
Parameter
Aquesta classe serveix per guardar un nombre indeterminat de propietats o paràmetres
<nom,valor> d’un component.
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4.3.3 Càlcul del context

Figura 53: Diagrama de seqüència per calcular el context
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Com podem veure al diagràma de seqüència anterior, el càlcul del context consisteix en
recòrrer el model fins arribar als components.
La funció loadContext() d’un component és la funció encarregada de retornar el context que
genera aquell component en concret. Per exemple, si executem loadContext() sobre un
component imatge, la funció retorna els tags de la imatge associada al component. Així doncs,
tot component és el responsable de generar el seu propi context independentment de la resta.
El quadre següent mostra un exemple de codi on es mostra com es retorna el context d’un
component:
public function getContext(){
$context = array();
foreach($this->getTags() as $tag){
if(!isset($context[$tag->id])){
$context[$tag->id] = $tag;
}
$context[$tag->id]->weight = $context[$tag->id]->weight+1;
}
return $context;
}

Després de la consulta, es retorna una taula on l’índex de cada posició correspon a l’id del tag i
com a valor l’objecte Tag en sí. És important veure que el camp wheight (pes) s’incrementa en
1 si hi ha tags repetits. L’objectiu d’això és donar prioritat, posteriorment, als tags amb més
pes respecte als altres.
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Pintat d’una pàgina HTML

Figura 54: Diagrama de seqüència de pintar HTML
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Tal com podem veure al diagrama de seqüència anterior, el pintat i muntatge de la pàgina es
realitza de baix cap a dalt.
Primer, una vegada s’ha calculat el context de la pàgina, es recorre tota l’estructura fins
arribar als components.
Tot component és responsable d’imprimir-se a si mateix i és en aquest moment, quan el
context intervé. El component pot decidir si utilitzar el context o no per imprimir una cosa o
altre. A més a més, com a paràmetres de la funció loadPageHTML() hi ha el mode. Hi ha dos
modes d’impressió:
•

Mode normal: S’imprimeix de la manera que es vol que es vegi a la zona pública o de
test.

•

Mode edició: S’imprimeix el component tal i com es vol que es vegi al mode d’edició, o
sigui amb el formulari de configuració i botons d’edició de cada component.

function getContentAsHTML($siteType=SITE_PUBLIC,$mode=NORMAL_MODE) {
$CI =& get_instance();
$data['config']=$this->getParameters();
$data['image']=ImageManager::getImage($this->getContent());
$data['component_id']=$this->getId();
if(isset($data['config']['image_desc'])){
$data['desc']= data['config']['image_desc'];
}
else{
$data['desc'] = '';
}
$data['views'] = $this->views;
if($siteType==SITE_ADMIN && $mode==EDITION_MODE){
$view = $CI->load->view('web/image_edit_view', $data);
} else {
$view = $CI->load->view('web/image_view', $data);
}
return $view;
}

Al quadre anterior, podem veure un exemple de la funció loadPageHTML() executada al
component imatge.
En primer lloc, podem veure com el component aconsegueix la informació que vol imprimir a
partir del camp content. En el cas del component ImageComponent, el camp content conté l’id
de la imatge seleccionada.
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Seguidament, carrega tots els paràmetres de configuració de la vista en variables dins del
vector $data perquè la vista les pugui utilitzar.
Finalment, és interessant veure com, depenent del mode, s’imprimeix la vista d’edició del
component image_edit_view o la vista normal del component image_view.

4.3.4 Diagrama d’estats i accions sobre el grid
Com ja hem vist al diagrama de classes (figura 52), tota pàgina té entre 1 i 4 grids depenent de
l’estat.
Tots els estats tenen el següent valor numèric:
•

Eliminat: 0

•

Publicat: 1

•

Modificat: 2

•

En edició: 3

La manera com es realitzen les operacions i com aquestes influeixen sobre el grid són les
següents:
•

Visualitzar una pàgina des de la zona pública: Es selecciona el grid en estat PUBLICAT i
es mostra tota l’estructura associada a aquest grid.

•

Visualitzar una pàgina des de la zona de test: Es selecciona el grid amb el màxim valor
d’estat de la pàgina seleccionada i es mostra l’estructura associada a aquest grid. Així,
sempre es dóna preferència al modificat sobre el publicat i el publicat sobre l’eliminat.
S’ha de tenir en compte que l’estat en edició és un estat temporal que només existeix
en un curt període de temps i només per l’usuari que està modificant la pàgina.

•

Modificar una pàgina: Al modificar una pàgina, es selecciona el grid amb el màxim
valor d’estat, es crea una còpia de tota la seva informació associada i es posa en estat
EN EDICIÓ. A la vegada, es torna a pintar tota la pàgina en mode EDICIÓ.

•

Guardar canvis: Es canvia l’estat del grid de EN EDICIÓ a MODIFICAT. Si ja existeix un
grid en estat MODIFICAT, es destrueix abans del canvi d’estat.

•

Cancelar canvis: Es borra l’estat EN EDICIÓ del grid.

•

Descartar canvis: Es borra l’estat MODIFICAT del grid.

•

Publicar pàgina: Es fa un canvi d’estat de tots els seus grid en ordre, és a dir:
o

Es borra el grid en estat ELIMINAT.

o

El grid en estat PUBLICAT passa a estat ELIMINAT.

o

El grid en estat MODIFICAT passa a estat PUBLICAT.
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4.3.5 Edició d’una pàgina dinàmica
Els components es poden distribuir dins de cada contenidor en columnes. Cada vegada que li
premem

al

botó

d’

AFEGIR CONTENIDOR generem u
na fila de continguts.
Quan ja tinguem el nombre de
columnes només falta indicar
quin tipus de component serà
cada columna.
Aquesta edició només es pot fer
al Contenidor central, al de
la
mida,

dreta,

per

només

la

permet

seva
tenir

una columna.
Amb el botó

es pot canviar

Figura 55: Exemple del gestor de pàgines en mode EDICIÓ

la posició de cada component simplement arrossegant fins al lloc desitjat. Es poden moure a
qualsevol part del contenidor i, fins i tot, es poden moure del contenidor central
al lateral i viceversa.
Amb el botó

s'elimina el component.

Però.... com funciona exactament el gestor de pàgines? Com es determina la posició exacta de
cada contenidor? I de cada component? Com es guarda tota la informació i estructura d’una
pàgina dinàmica?
Totes les pàgines web estan formades pel que s’anomena DOM 27 (Document Object Model).
Tot el contingut que forma part d’una pàgina web està dintre del DOM i s’hi pot accedir i/o
modificar utilitzant javascript 28. JQuery 29 és un framework de javascript que simplifica molt
totes les accions que es poden fer sobre l’arbre DOM. Per exemple, JQuery dóna suport al

27

Veure definició DOM al glossari
Veure definició JavaScript al glossari
29
Veure definició JQuery al glossari
28
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Drag&Drop i, gràcies a això, el moviment de components i contenidors és trivial, simplement
es mou un component d’una part del DOM a una altre en temps real.
Guardar una pàgina
Tots els components que es pinten dintre d’una pàgina en mode edició, tenen un petit
formulari que conté tota la informació que es pot editar del component. Per exemple, si un
component mostra les últimes tres notícies, el formulari d’edició d’aquets component
contindrà un camp que contindrà el nombre de notícies que es volen visualitzar, així com
també el tipus d’element de que es tracta.
En el moment de guardar la pàgina, es fa un recorregut de l’arbre DOM utilitzant JQuery i
s’envien tots els formularis i, conseqüentment, guarda tota la informació al sistema.
El recorregut per la pàgina es realitza per ordre, fet que significa que primer es busquen totes
les cinc seccions, després tots els contenidors dintre de les seccions i finalment s’accedeix als
components. Es recorre el DOM per ordre perquè així sabem la posició exacta de cada
contenidor dintre d’una secció, i la posició de tot component dintre del seu contenidor.
Afegir un contenidor o un component
A l’afegir un contenidor o un component, es fa una crida mitjançant AJAX 30 al sistema i aquest
retorna una petita visualització HTML 31 i s’incrusta a la pàgina mitjançant JQuery.
Eliminar un component o contenidor
Quan s’elimina un component i/o un contenidor d’una pàgina, s’elimina la informació del
DOM, així, quan es guarda la pàgina, no s’envia cap informació i el sistema no els guarda.

4.3.6 Components
Text
La seva funció és la d'introduir un text. Aquest component disposa d'una barra d'eines per
poder

editar

el

text,

donar-li

el

format

que

es

desitgi

dins

dels predeterminats. Aquest component pot anar en un contenidor d'1, 2 o 3 columnes.

30
31

Veure definició AJAX al glossari
Veure definició HTML al glossari
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Figura 56: Mode d’edició del component text

Imatge
El component Imatge incrusta una fotografia o una imatge dintre de la pàgina. Aquesta
imatge s'ha d'haver afegit prèviament al gestor d'imatges.

Figura 5: Selecció del component imatge

Per defecte, quan afegim el component imatge, el sistema incrusta la imatge predeterminada.
Al clicar sobre aquesta imatge, llavors apareix el selector d’imatges per tal de seleccionar-ne
una.

Figura 57: Selector d'imatges
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El gestor d'imatges ens permet cercar per tags o per una paraula concreta.
Si volem veure la imatge ampliada només cal passar amb el
ratolí per sobre de la icona de la lupa. Un cop trobada
la foto només cal clicar per seleccionar-la o doble clic per
col·locar al component.
S’ha de tenir en compte la mida de la imatge ja que
ens sortirà sense ampliació ni reducció, no s’adapta
automàticament. Les imatges classificades com miniatura po
den compartir un contenidor de tres columnes, però hi
haurà imatges que només podran ser visibles en la seva
totalitat en un contenidor d'una sola columna.

Figura 58: Selector d'imatges amb una
imatge remarcada

Vídeos
Per col·locar un vídeo hem de clicar "Selecciona vídeo" i se'ns obrirà el pertinent gestor, el qual
té un funcionament igual al gestor d'imatges.

Figura 59: Mode d’edició del component “Vídeo”

Figura 60: Component “Vídeo” amb un vídeo seleccionat
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Amb els vídeos passa el mateix que amb les imatges, depenent del tipus de vídeo
que tinguem podrem distribuir-los en columnes, en aquest cas, en una o dues, mai en tres.
Galeria d’imatges
Aquest component serveix per incrustar una galeria d’imatges dins d’una pàgina dinàmica.

Figura 61: Component “Galeria d'imatges” en mode d’edició

En el cas de les galeries, podem definir quin aspecte volem que tinguin. Els aspectes
disponibles són les que veiem a continuació:

Figura 62: Visualització de la galeria per defecte

Figura 63: Visualització de la galeria en negre

Figura 64: Visualització de la galeria com enllaç

Els dos primers formats estan dissenyats perquè només es puguin col·locar en
contenidors d'una columna. La galeria en format "Enllaç" està pensada perquè vagi en
contenidors de com a màxim tres columnes.
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Destacat
A la pestanya de "Seleccioneu un famós" surt
un llistat de tots els famosos. Si en
seleccionem un, el seu nom apareixerà a la
capçalera verda on per defecte hi ha
"Select

Celebrity".

El logotip de dalt a l'esquerra també es pot
escollir amb l'opció "Seleccionar imatge".
El component està dissenyat perquè es Figura 65: Component “Destacat” en mode d’edició
mostri en contenidors d'una sola columna.
El botó de baix a la dreta permet enllaçar aquest component amb la pàgina del famós.

Figura 66: Enllaç a la fitxa del famós
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Destacat mini
Segueix el mateix concepte que el component anterior excepte que, en aquest, el text i la
imatge ja vénen seleccionats i no es poden editar. Aquest component és compatible amb
contenidors de dues columnes i perquè pugui anar a la columna de la dreta.

Figura 67: Component “Destacat mini” en mode edició

El component mostra els dos primers famosos del sistema.
Box famos@s
Amb

el

desplegable

que

hi

ha

podem

escollir

si

volem

fer

selecció

de

"famosos" o "Cinema/TV". El component s'adapta a contenidors d'una o dues columnes. El
component mostra els quatre primers famosos del llistat

Figura 68: “Box famos@s” d'una columna

Figura 69: “Box famos@s” de dues columnes

Pàgina 113 de 147

PFC - Memòria· Disseny d’un gestor de continguts CMS per a una publicació periòdica

Banner autopromocional
Té el mateix aspecte que el component imatge però amb la diferència de que només es poden
seleccionar Banners.

Figura 70: Component “Banner autopromocional” en mode d’edició

Aquest component només té en compte els
banners

interns

a

la

pàgina

web

del

client. Cada banner és un enllaç a la pàgina o
secció que anuncia.
Si es clica a sobre de la imatge es redireccionarà a
la secció de trucs de cara.
Figura 71: Banner autopromocional

Banner esponsoritzat
És el mateix concepte que el component anterior, amb la diferència que aquests banners et
dirigeixen a altres pàgines externes a la web del client.
A aquests dos últims components els passa el mateix que a les imatges, depenent de la
mida per saber si caben en contenidors d'una o més columnes.

Figura 72: Exemple de “banner esponsoritzat”
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Últimes notícies
Aquest

component

mostrarà

les notícies més recents registrades al
sistema.
Es poden escollir el nombre de
notícies que es mostren, si volem que
la notícia vagi amb o sense imatges i
l'estil de component (Llistat o Detall).

Figura 73: Component “Últimes noticies” en mode d’edició

També

es

pot

indicar

a

partir

de

quina notícia volem publicar. Això és
útil

quan

volem

fer

dues

columnes d'últimes notícies. si a la
columna de la dreta no li vam indicar
que comenci a publicar des de la
quarta

notícia

el

que

veuríem seria les notícies duplicades.
Com
captura

es

pot

veure

d'exemple,

en

la

aquest

component accepta contenidors amb distribució de dues columnes sempre que el format
Figura 74: Component “últimes noticies” en dos columnes

que hàgim escollit sigui "detall" ja sigui
amb o sense imatges.

El format "llista" és compatible amb la columna dreta i amb aquells contenidors d'una
columna.
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Famos@s relacionats
Aquest és un component generat per context. Això significa que per si sol no el podem
configurar ja que s'alimenta dels altres components que tinguem a la pàgina.

Figura 75: Component “Famos@s relacionats” en mode d’edició

Suposem que tenim el següent contenidor que volem publicar:

Figura 76: Pàgina exemple amb
un component Últimes notícies i
un altre de Famos@s relacionats

El resultat que obtindríem serà el següent:
Les

últimes

notícies

són

les

que

decideixen quins personatges famosos hi haurà
en aquest component. Només podrem editar el
nombre

de

famosos

que

sortiran.

L'ordre

dels famosos vindrà donat per la quantitat de
vegades que surtin a la pàgina. El que surti més
Figura 77: Resultat del component Famos@s
relacionats
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vegades estarà en primera posició.
Hi ha dos formats segons on vagi el component (part central de la pàgina o columna de la
dreta).

Figura 78: Formats possibles del component “Famos@s relacionats”

Notícies relacionades
És un cas molt similar a "Famosos relacionats". Si abans obteníem la fitxa del famós relacionat
a partir del context de la pàgina, ara el resultat són notícies relacionades amb el context.

Figura 79: Component “Notícies relacionades” en mode d’edició

En l'exemple s'ha utilitzat un destacat de
Miley Cyrus per obtenir les notícies
relacionades.
El component està dissenyat perquè es
mostri

en

contenidors

d'una

sola

columna, ja sigui en la part central o la
dreta.

Figura 80: Exemple component “Notícies relacionades”
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Galeries relacionades
Segueix

la

mateixa

estructura

que

els

dos

components

anteriors,

és

un

altre component generat pel context. El seu disseny només permet que estigui
en contenidors de la part central amb una sola columna.

Figura 81: Exemple del funcionament del component “Galeries relacionades”

Últimes galeries
Mostra les últimes galeries que s'hagin creat
al sistema a la pàgina. La configuració
d'aquest component passa per triar el
nombre de galeries que volem mostrar.
El seu disseny està pensat perquè pugui
anar en ambdues parts de la pàgina, central
i

dreta,

però

a

la

central

només

admet contenidors d'una columna. Igual que
el

component

"Famosos

relacionats"

aquest també li canvia la capçalera segons a
quina part de la pàgina estigui.

Figura 82: Component “Últimes galeries”
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Caixa de contingut
Aquest component serveix per incrustar un
banner autopromocional a una pàgina
perquè enllaci a una altre secció de la
pàgina web. Hi ha 2 estils predeterminats i
es
colors

pot

escollir

(verd,

vermell,

entre
taronja,

5
lila

i blau). L'estil 1 permet configurar Figura 83: Component “Caixa de contingut” en mode d’ edició
un comentari a peu, l'altre no.
A continuació s’adjunten alguns exemples de caixes de contingut i els formats existents. El
component

està

dissenyat

perquè

es

pugui

veure

en

contenidors

de

fins

a

dues columnes, independentment de quina sigui la seva ubicació.

Figura 84: Exemples de la visualització de la “Caixa de contingut”

Espai en blanc
Component dissenyat per deixar una separació entre altres components.

Figura 85: Component “Espai en blanc” en mode d’edició

Aquest només es pot afegir en un contenidor d'una columna, ja sigui a la part central com a la
columna de la dreta.
A continuació es mostra la diferència de col·locar aquest component:
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Figura 86: Diferència entre posar el component “espai en blanc” (esquerra) i no posar-lo (dreta)

Facebook 32
Amb aquest component s'insereix un enllaç directe a la pàgina de Facebook del
client. Igual que en l'anterior component, aquest no es pot configurar.

Figura 87: Component “Facebook” en mode d’edició

El component està pensat per situar-lo a la part dreta de la pàgina però si ho desitgem
el podem col·locar a la part central dins d'un contenidor de fins a dues columnes.

Figura 88: Component “Facebook”
en mode normal

32

http://www.facebook.com
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Directori de famos@s
Aquest

component

mostra

una

galeria

ordenada

alfabèticament

a

escollir

entre famosos, cinema o TV. També es pot escollir si vol enllaçar la fitxa del famós, les galeries
d’imatges o els vídeos del famós.

Figura 89: Component “Directori famos@os” en mode d’edició

A causa del seu disseny aquest component no admet un altre contenidor que un de la part
central d'una columna.
Visor batalla
Amb aquest component es poden mostrar les batalles dins d’una pàgina dinàmica
qualsevol. L'usuari tria el color del component i la batalla que vol incrustar.

Figura 90: Edició del component “Visor batalla”

Aquest component està dissenyat perquè pugui anar en contenidors d'una o
dues columnes i tant pot anar a la part central com a la lateral.
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4.4 Gestió del site
La gestió del site consisteix en gestionar certs aspectes comuns a totes les pàgines de la web,
elements que estan fora del grid i que, per tant, no es poden gestionar directament des del
gestor de pàgines dinàmiques. Per una banda, s’ha de poder gestionar el logotip de la
capçalera, i per l’altre, s’han de poder gestionar les zones 1 i 2 de publicitat.

Figura 91: Estructura d'una pàgina qualsevol

La idea és aplicar el mateix concepte de les pàgines dinàmiques per tal de gestionar tant el
logotip com les zones generals de publicitat.

4.4.1 Gestió del logotip
Per a la gestió del logotip, s’utilitza la taula site_header de la base de dades on es guarda l’<id>
de les imatges que s’utilitzen com a logotip i els seus estats. La publicació del logotip segueix el
mateix procediment que el de les pàgines dinàmiques tot aplicant canvis d’estats.
A la funció getPageTemplate de la classe TemplateFactory tenim el següent fragment de
codi que serveix per obtenir la imatge actual del logotip. La variable $siteType serveix per
determinar l’estat del logotip, que depèn de si estem a la zona de test o a la zona pública.
//LOGO HEADER
$CI->load->model('web/site_model','site_model');
$logo = $CI->site_model->getHeaderItem('logo',$siteType);
$data['logo']=$logo;
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4.4.2 Gestió de la publicitat
Si observem la imatge anterior, podem veure que existeixen dues zones de publicitat: tant la
zona 1 com la zona 2 actuen com si fossin contenidor i, de la mateixa manera que al gestor de
pàgines dinàmiques, hi podem incrustar components. La peculiaritat però, és que només hi
podem incrustar banners.
A la base de dades existeix una taula anomenada zone_banner, a la qual es guarda, per cada
zona (zona 1 o 2), tots els identificadors <id> dels banners seleccionats amb el seu estat
corresponent.
La creació, modificació, publicació o eliminació de banners, funciona exactament de la mateixa
manera que el gestor de pàgines dinàmiques.
Controlador
Tots els controladors que imprimeixen pàgines web utilitzen el següent fragment de codi per
tal d’obtenir els banners de cada zona de publicitat:
$d['zone1'] =
TemplateFactory::getBanner("right","first",NORMAL_MODE,SITE_PUBLIC);

$d['zone2'] =
TemplateFactory::getBanner("right","last",NORMAL_MODE,SITE_PUBLIC);

Aquest tros de codi mostra com es crida la funció getBanner. Aquesta funció necessita els
paràmetres següents:
•

Secció: En el nostre cas sempre és la secció de la dreta, però el sistema contempla la
possibilitat de zones de publicitat extres a part de les definides.

•

Posició: Zona de publicitat dins de la secció. First per la primera zona i last per la
segona.

•

Tipus de site: Per determinar si és la zona de test o la zona pública.

Vistes
A més a més, totes les vistes de les pàgines estàtiques han de tenir el codi següent:
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<div id ="right">
<?php echo $zone1; ?>
//Zona per incrustar altres components estàticament
<?php echo $zone2; ?>
</div>

Això és degut a que no totes les pàgines estàtiques tenen el mateix contingut entre les dues
zones de publicitat. Per exemple, en el cas de les notícies hi tenim incrustat el component
“Famo@s relacionats” i “Notícies relacionades”, fet que no passa amb els vídeos.

4.5 Gestió de Tags

Figura 92: Classe Tag

Un tag és només un nom que serveix per relacionar conceptes. Tal com podem veure a la
imatge anterior, la classe Tag està formada pels següents camps:
•

id: identificador

•

name: Nom del tag

•

tagType: Els tipus de tag proveeix d’informació extra. A vegades ens interessa saber si
el tag es refereix a una famós, una pel·lícula o a qualsevol altre cosa.

•

weight: El camp weight serveix per determinar si un tag ha de tenir més pes que un
altre per tal de condicionar parcialment els components que són generats per context.

La gestió de tags és gairebé exacte a la gestió de qualsevol altre tipus d’element d’informació
però, en aquest cas, només es pot crear i eliminar tags.
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4.6 Gestió d’usuaris i seguretat
4.6.1 Gestió d’usuaris

Figura 93: Classe usuari

La gestió d’usuari funciona exactament igual que qualsevol altre tipus d’element d’informació,
però amb determinades particularitats.
Per una banda, tot i que la classe User hereta de la classe Element i que el model User_Model
hereta del model Entity_Model, com qualsevol altre element, la gestió d’usuaris no contempla
la publicació d’elements. Per tant, al crear o modificar qualsevol element, es publica
automàticament.
Per altra banda, el model d’estats varia una mica, però el motor desenvolupat per a la gestió
d’element és completament vàlid i compatible per a la gestió d’usuaris.
Com podem veure a la figura anterior, la classe User esta formada per:
•

username: nom d’usuari per iniciar la sessió al sistema.

•

password: paraula secreta de l’usuari per entrar al sistema.

•

email: email de l’usuari.

•

root: Serveix per determinar si l’usuari pot executar les funcionalitats restringides.

4.6.2 Seguretat
En el nostre cas, podem dividir la seguretat en dos aspectes: el control d’accés al sistema o
Login i els permisos especials per tal d’executar certes funcionalitats restringides, només
usuaris amb permís de root.
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Control d’accés

Figura 94: Pantalla de login

La importància d’aquest punt no radica en explicar com funciona un login, ja que és una
funcionalitat trivial de qualsevol sistema d’avui en dia, sinó que es vol explicar com el sistema
controla que en tot moment un usuari està registrat correctament.
Per tal de fer això, és important retrocedir una mica i reiterar l’explicació de com funciona el
Router del framework de CodeIgniter.
El Router de CodeIgniter, mitjançant el fitxer routes.php i expressions regulars, determina quin
controlador i quina funció del controlador resol una petició a una URL de la web. En el nostre
cas, tenim definit que totes les rutes a partir de la carpeta /admin corresponen a algun
controlador de la zona d’administració de la web i, qualsevol altre ruta, correspon a la zona
pública. Per exemple:
$route['noticias/todas'] = "web/news_controller";
$route[ADMIN_URL_PATH.'/news'] = "cms/news_manager";
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La primera ruta mostra el llistat paginat de notícies de la zona pública, i la segona mostra la
primera pàgina del gestor de notícies del CMS. És essencial comprendre que tot gestor té un
controlador per la zona pública i un altre controlador pel gestor de l’element del CMS.

Figura 95: Diagrama de classes dels controladors

En definitiva, es mostra a la imatge anterior, tots els controladors de la part pública hereten de
la classe PublicController i tots els controladors del CMS hereten de la classe PrivateController.
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Així doncs, la solució implementada el que fa és obligar a tots els controladors del CMS ha
heretar de la classe PrivateController. Aquesta classe, dintre de la seva funció constructora,
comprova sempre si s’ha realitzat el login correctament i, en cas contrari, redirigeix l’usuari a la
pantalla de login.
Podem veure’n la implementació exacte al quadre següent:
public function PrivateController()
{
parent::FrontController();
Factory::requireAllCMS();
$this->validateLogin();
}
public function validateLogin(){
if(!$this->isLogged()){
redirect(ADMIN_URL_PATH.'/login','refresh');
}
}
private function isLogged(){
$username = $this->session->userdata('username');
if($username!='' && strlen($username)>0){
$this->load->model('cms/user_model','User_Model');
$this->user = $this->User_Model->getUser($username);
return true;
}
else{
return false;
}
}

Gràcies a aquest sistema, podem estar segurs i tranquils de que tothom ha de passar per la
pantalla de login per tal de poder entrar al sistema.
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Permisos especials

Figura 96: Classe PrivateController

Si ens fixem en la classe PrivateController, podem observar que les funcions doCreate(),
doView(), doMove(), doUpdate(), doPublish(), doDelete() i doRestore() són funcions abstractes
i que qualsevol controlador que hereti d’aquesta classe està obligat a implementar-les.
Independentment de les implementacions concretes de cada controlador, aquestes funcions
són privades i, per tant, no es poden executar directament sinó que s’han d’executar a través
de les funcions que tenen el mateix nom però sense el mot “do” davant. Aquestes funcions el
que realitzen és una simple redirecció a la funció implementada però, en els casos com
Publicar, Eliminar i Restaurar que es necessiten permisos especials, comprova si l’usuari té
permisos de root .
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Per exemple:
public function create($section){
$this->doCreate($section);
}
public function publish($id="", $state=ELEMENT_STATE_MODIFIED){
if($this->user->isRoot()){
$this->doPublish($id, $state);
}
else{
show_admin_error("No tienes privilegios suficientes para
seguir.");
}
}

D’aquesta manera, el control de permisos especials es controla de manera generalitzada i
simplifica molt la creació de nous gestors.

4.6.3 Zona pública i zona privada
El sistema té dues pàgines web en paral·lel: la primera és la zona pública on tot visitant
d’Internet pot entrar i navegar, la segona és la zona de test on només els usuaris amb permís
per entrar dins de l’administració del CMS poden visualitzar-la.
La diferència entre les dues zones és que a la zona pública només es visualitzen els elements i
pàgines en estat PUBLICAT, així doncs, mai es pot visualitzar cap element en estat MODIFICAT
i/o ELIMINAT i, a la zona de test no passa el mateix, en aquesta sempre tenen preferència els
elements i pàgines en estat MODIFICAT sobre l’estat PUBLICAT.
El funcionament dels dos sites és realment molt simple. Com ja hem vist al diagrama de classes
96, tot gestor d’elements té dos controladors: un controlador públic que hereta de la classe
PublicController i un controlador privat que hereta de la classe PrivateController, que a més a
més, també implementa les funcionalitats de crear, modificar, publicar, etc. elements. La idea
és que quan es navega pel site públic, tots els enllaços entre pàgines són públics i, per tant,
sempre les resolen els controladors públics. En el cas d’estar navegant pel site privat o de test,
tots els enllaços entre pàgines sempre són rutes privades dintre del CMS i, per tant, sempre les
resol un controlador privat. D’aquesta manera, tots els controladors públics només busquen
dades en estat PULICAT i tots els controladors privats prioritzen l’estat MODIFICAT per davant
del PUBLICAT.
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D’aquesta manera, aconseguim tenir dues pàgines web paral·leles que utilitzen els mateixos
elements, els mateixos models i les mateixes vistes, però mostren dades diferents depenen de
l’estat de cada element.
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5. Planificació i estudi econòmic del projecte
5.1 Planificació temporal
5.1.1 Sprints
Reprenent l’exposat a la introducció de la memòria, per desenvolupar el projecte hem utilitzat
una metodologia àgil basada en SCRUM. Així doncs, el projecte l’hem dividit en petits Sprints
de 10 a 15 dies de desenvolupament cadascun. A continuació podem veure’ls en detall:
Sprint 0
Sprint 0

Anàlisi previ i planificació temporal
Data d’inici

Data de finalització

Període

20/09/2010

1/10/2010

Objectius

L’objectiu d’aquest sprint és plantejar el projecte a tot l’equip, analitzar el
problema global en conjunt, proposar solucions i fer una evolució
temporal per marcar fites i objectius concrets.

Sprint 1
Sprint 1

Prototip del gestor de pàgines
Data d’inici

Data de finalització

Període

04/10/2010

15/10/2010

Objectius

1. Analitzar com desenvolupar el gestor de pàgines.
2. Desenvolupar un prototip molt bàsic amb un únic component
(component text) per tal de provar que la solució proposada de pintat és
viable.
3. Familiarització amb el framework de CodeIgniter.

Sprint 2
Sprint 2

Prototip avançat del gestor de pàgines
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Data d’inici

Data de finalització

Període

18/10/2010

29/10/2010

Objectius

1. Evolucionar el prototip del gestor de pàgines afegint les llibreries de
JQuery per tal de provar com funciona el Drag&Drop, com afegir nous
elements, així com modificar-los i/o moure’ls de lloc.
2. Familiarització amb JQuery.

Sprint 3
Sprint 3

Prototip del gestor d’elements d’informació
Data d’inici

Data de finalització

Període

1/11/2010

19/11/2010

Objectius

1. Anàlisi exhaustiu del gestor d’elements d’informació.
2. Desenvolupar el primer prototip i implementar el gestor de notícies a
mode de prova.

Sprint 4
Sprint 4

Desenvolupar el gestor imatges i vídeos
Data d’inici

Data de finalització

Període

22/11/2010

10/12/2010

Objectius

1. Desenvolupar el gestor d’imatges i vídeos.
2. Modificar el gestor de notícies per tal de poder utilitzar imatges i vídeo.
3. Desenvolupar el primer prototip del selector d’imatges i vídeos.
4. Desenvolupar els components per poder incrustar imatges i vídeos al
gestor de pàgines.
5. Comprovar que els nous components es poden incrustar correctament
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i refinar el gestor de pàgines si és necessari.

Sprint 5
Sprint 5

Desenvolupament de la zona de test i la zona pública
Data d’inici

Data de finalització

Període

06/12/2010

24/12/2010

Objectius

1. Crear una web paral·lela com a zona de test dintre del CMS.
2. Millorar els gestors amb tot l’aprés fins al moment si és necessari.
3. Millorar els selectors d’imatges i vídeos.
4. Validar que la publicació d’elements funciona correctament.

Sprint 6
Sprint 6

Aplicar capa de seguretat
Data d’inici

Data de finalització

Període

27/12/2010

7/01/2011

Objectius

1. Desenvolupar el gestor d’usuaris.
2. Aplicar el control d’accés a totes les pàgines internes del CMS.
3. Modificar els gestors per aplicar la restricció de funcionalitats per
l’usuari root.

Sprint 7
Sprint 7

Període

Desenvolupar context
Data d’inici

Data de finalització

10/01/2011

21/01/2011
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Objectius

1. Desenvolupar el gestor de tags.
2. Desenvolupar el gestor de famosos.
3. Aplicar el context a tots els gestors anteriors.
4. Crear el component “Famosos Relacionats” i “Notícies relacionades” i
comprovar que tot funciona correctament.

Sprint 8
Sprint 8

Desenvolupament de gestors i components
Data d’inici

Data de finalització

Període

24/01/2011

11/02/2011

Objectius

1. Implementar els gestors de galeries, tests, batalles i banners.
2. Crear els components per tal de poder incrustar galeries, tests, batalles
i banners a les pàgines.

Sprint 9
Sprint 9

Desenvolupar el gestor de site
Data d’inici

Data de finalització

Període

14/02/2011

25/02/2011

Objectius

1. Desenvolupar el gestor de site.
2. Desenvolupar el menú com a component no incrustable.
3. Millorar el gestor de pàgines i el selector d’imatges, vídeos i banners.

Sprint 10
Sprint 10

Implantació i retocs
Data d’inici

Data de finalització
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Període

28/02/2011

27/03/2011

Objectius

1. Acabar de retocar les vistes de les pàgines i components per tal que
quedi exactament com marquen els dissenyadors gràfics.
2. Entrar dades reals als gestors i refinar-los a mesura que vagin sortint
problemes.
3. Crear les pàgines reals i retocar alguns components.
4. Crear components no contemplats amb anterioritat.
5. Fer proves als servidors reals del client per veure que la configuració de
les màquines és correcte i tot funciona bé.
6. Proves de carga, seguretat i robustesa.
7. Formació i entrega de manuals
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5.1.2 Diagrama de Gantt

Figura 97: Diagrama de Gantt de la planificació dels sprints
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5.2 Proves
5.2.1 Robustesa i seguretat
Al final de cada Sprint s’obté un nou prototip del sistema. Així doncs, a cada Sprint es realitzen
totes les proves de robustesa i seguretat de les noves funcionalitats desenvolupades. Mai es
pot donar un prototip per finalitzat si no ha estat suficientment testejat. Tot i així, durant la
implantació en els servidors del client, Sprint 10, es realitza un última fase de proves per
assegurar que tot funciona al 100%.

5.2.2 Test de càrrega
Durant l’Sprint 10, es realitza un test de càrrega per avaluar-ne el rendiment. Una prova de
càrrega es realitza generalment per observar el comportament d'una aplicació sota una
quantitat de peticions esperada. Aquesta prova pot mostrar els temps de resposta de totes les
transaccions importants de l'aplicació.

5.3 Formació
Abans de la posta en funcionament del sistema, Sprint 10, s’ha realitzat una formació de 10
hores als futurs responsables de la web. La formació es va realitzar a les oficines del client on
també es van entregar els manuals d’usuari.

5.4 Estudi econòmic
5.4.1 RRHH
L’equip que ha desenvolupat aquest projecte està format per cinc persones, no obstant, s’ha
de tenir en compte que no tothom ha dedicat el 100% del seu temps durant els 6 mesos a
aquest projecte ni ha desenvolupat sempre el mateix rol.
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RRHH

Hores

Preu/hora

Cap de projecte

100

33 €

3.300 €

Analista

160

33 €

5.280€

Programador 1

800

24 €

19.200 €

Programador 2

960

24 €

23.040 €

Maquetador

480

24 €

11.520 €

Becari 1

80

6€

480 €

Becari 2

80

6€

480 €

-

-

6.600€

Disseny gràfic*

Preu estimat €

2.660

69.900 €

*El disseny gràfic està subcontractat a una empresa externa.

5.4.2 Hardware
Hardware
PC

Preu estimat/unitat

(desenvolupament,

900€

Unitats
5

Preu estimat €
4.500€

etc)

Si tenim en compte que tot hardware es pot amortitzar a 3 anys i que una persona treballa
unes 160 hores/mes, un ordinador s’amortitza en 5.760 hores. D’aquí, obtenim que un
ordinador de 900€, costa uns 0,16€/hora. Tenint en compte que el projecte té una duració de
2.660 hores, el cost de hardware proporcional a repercutir és d’uns 425,60 € aproximadament.

5.4.3 Software
Software

Preu estimat €

Eclipse IDE
WampServer

0€
(PHP

+

0€

MySQL)
OpenOffice

0€

ArgoUML

0€

Gimp

0€

GanntProject

0€

VisualSVN

0€
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0€

5.4.4 Total estimat
Concepte
RRHH
Hardware
Software

Preu estimat €
69.900,00 €
425,60 €
0€
70.325,60 €

El cost total del projecte ascendeix a 70.325,60 €.
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6. Conclusions
6.1 Personals
Realitzar aquest projecte ha sigut una experiència realment molt satisfactòria. Per una banda,
s’han aconseguit tots els objectius establerts d’inici, en el temps i recursos previstos, gràcies a
això, el client ha quedat tant satisfet com nosaltres, amb la sensació que ha fet una bona
inversió. Per altra banda, a nivell personal, he après noves tecnologies i/o frameworks com:
javascript, JQuery, CodeIgniter, així com metodologies de desenvolupament àgil com SCRUM i
XP.

6.2 Treball pel futur
Una vegada entregada al client la primera fase del projecte, encara quedava molta feina i
moltes ampliacions per realitzar.
La fase 2 del projecte, que es va presentar al cap de 3 mesos de l’entrega de la fase 1,
contemplava el que el client anomenava “El club”: a través de la pàgina web, els usuaris es
poden registrar i, a partir de llavors, tenen accés a continguts especialment reservats per a ells,
com fer comentaris a les pàgines, proposar nous continguts i, fins i tot, escriure’ls ells
mateixos. La fase 2 també contemplava la creació de nous tipus d’elements d’informació com:
reportatges, històries, horòscops, descàrregues, acudits i d’altres. Gràcies al motor
desenvolupat, crear nous tipus d’elements i els seus respectius gestors va ser molt simple,
ràpid i eficaç. A més a més, durant la fase 2 es van modificar tots els gestor d’elements
d’informació per tal de poder programar-ne la publicació.
En un futur no molt llunyà, la intenció és poder gestionar el menú de la web des del gestor del
site, així com també poder crear pàgines dinàmiques.
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7. Agraïments
Vull agrair a Vian i a totes les persones amb les que vaig realitzar el projecte, l’oportunitat
d’haver pogut realitzar-lo i la gran feina feta.
Finalment i després de tants anys, poso punt i ﬁnal al que ha estat un llarg, costós i alhora
reconfortant camí, amb el que tanco una etapa més de la meva vida, per això que vull donar
les gràcies a la meva parella per la seva paciència infinita.
Moltes gràcies a tots!
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8. Glossari
AJAX: Són les sigles de Asynchronous Javascript And Xml, (JavaScript asíncron i XML), un
conjunt de tecnologies que permeten actualitzar continguts web sense haver de tornar a
carregar la pàgina. Obre la porta a pàgines web interactives.
API: Interfície de Programació d'Aplicacions (Application Programming Interface). És un
conjunt de declaracions que deﬁneix el contracte d'un component informàtic amb qui farà ús
dels seus serveis.
BD o BBDD (Base de Dades): Conjunt de dades que pertanyen a un mateix context,
emmagatzemades per al seu ús posterior.
CSS: (Cascade Style Sheets) CSS és un llenguatge utilitzat per definir la presentació d'un
document escrit en llenguatge HTML o XML. Es basa en definir identificadors i classes als
elements per donar-los un format visual.
Chrome: Navegador web desenvolupat per Google.
CMS: (Content Management System o Sistema de Gestió de Continguts). Els gestors de
continguts són sistemes per mantenir i actualitzar webs de manera fàcil sense gaires
coneixements tècnics.
DOM (Document Object Model): És una interfície de programació d'aplicacions per
accedir,

afegir

i

canviar

dinàmicament

contingut

estructurat

en

documents mitjançant llenguatges com JavaScript.
Drag&Drop: Arrossegar i deixar anar: és un terme en informàtica que es refereix a l'acció
d'arrossegar i deixar anar al damunt d'un objecte receptor, amb el ratolí, objectes seleccionats
d'una pantalla.
Eclipse: IDE de desenvolupament gratuït i de codi obert.
Firefox: Navegador web lliure i de codi obert propietat de la fundació Mozilla.
Framework: Terme adoptat de l'anglès i equivalent a entorn de treball o també marc de
treball. Inclou tots aquests recursos, la metodologia en la seva disposició i la seva funcionalitat
que determinin el desenvolupament organitzat d'un projecte de programari. Pot incloure
programari de suport, llibreries de codi, llenguatges de programació, i programari extra que
ajudi a desenvolupar i integrar components diversos d'un projecte de software.
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HTML: (Acrònim de Hyper Text Markup Language, en català, "llenguatge de marcat
d'hipertext"), és un llenguatge de marcat dissenyat per estructurar textos i relacionar-los en
forma d’hipertext.
HTTP: Protocol de transferència d'hipertext o HTTP (HyperText Transfer Protocol) estableix el
protocol per al intercanvi de documents d’hipertext i multimèdia a la web.
IDE: Significa "entorn de desenvolupament integrat" i es refereix a un conjunt d'eines
de desenvolupament de programari integrades entre si.
Iframe: Element HTML que serveix per inserir o incrustar un document HTML dintre d’un
HTML principal.
Internet Explorer (IE): Navegador web desenvolupat per Microsoft, principalment per sistemes
operatius Microsoft Windows.
LAMP: Acrònim de Linux-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python. Serveix per definir una arquitectura
basada en servidor Apache, sota un sistema operatiu Linux, amb suport del llenguatge de
programació PHP, Perl o Python i amb MySQL com a sistema gestor de base de dades.
Javascript: Llenguatge de programació interpretat que s'executa al navegador del
client, utilitzat principalment per dotar les aplicacions web de la interacció que no
proporciona el llenguatge HTML.
JQuery: jQuery és una biblioteca de JavaScript, que permet simplificar la manera
d'interactuar amb els documents HTML, manipular l'arbre DOM, manejar esdeveniments,
desenvolupar animacions i agregar interacció amb la tècnica AJAX a pàgines web.
Login: Procés mitjançant el qual es controla l’accés individual a un procés informàtic d’un
usuari mitjançant credencials generalment del tipus nom i contrasenya.
Loggejar: Acció de fer login.
Logout: Acció contrària fer Login.
MD5: Tipus d’algoritme criptogràﬁc.
MVC[3]: Patró de disseny pel desenvolupament de programari que separa el model de dades,
la interfície usuari i la lògica de control.
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MySQL: És un sistema de gestió de bases de dades relacional multi-ﬁl, multiusuari i que utilitza
el llenguatge SQL.
Opera: Navegador web creat per l’empresa noruega Opera Software.
PHP: Llenguatge de programació interpretat, s'utilitza principalment del costat del servidor per
a la creació de pàgines web amb contingut dinàmic.
SCRUM: Metodologia de desenvolupament àgil.
SGBD: (Sistema gestor de Bases de Dades) Conjunt de programes informàtics dissenyats per
facilitar la gestió d'un conjunt de dades en una base de dades.
SHA1: Tipus d’algoritme criptogràﬁc.
Sprint: Període d’entre 10 i 15 dies en el qual es duu a terme la feina.
SQL: (Structured Query Language o Llenguatge d'interrogació estructurat) És un llenguatge
estàndard de comunicació amb bases de dades relacionals, és a dir, un llenguatge normalitzat
que permet treballar amb la majoria de bases de dades relacionals.
SSL (Secure Socket Layer): Serveix per proporcionar autenticació i privacitat de la informació
entre extrems sobre Internet mitjançant l'ús de criptografia.
SVN: Sistema de control de versions. Imprescindible per desenvolupar en equip.
UML: (Uniﬁed Modeling Language, Llenguatge de Modelat Uniﬁcat) És un llenguatge per
especiﬁcar, dissenyar, construir i documentar sistemes, inicialment de programari orientat a
objectes.
URL: (Uniform Resource Locator) Localitzador uniforme de recurs i es refereix a la direcció
única que identiﬁca una pàgina web a internet.
WAMP: Acrònim de Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python. Serveix per definir una
arquitectura basada en servidor Apache, sota un sistema operatiu Windows, amb suport del
llenguatge de programació PHP, Perl o Python i amb MySQL com a sistema gestor de base de
dades.
Wireframes: En disseny web, un wireframe és una representació esquemàtica d'una
pàgina web sense elements gràfics que mostren el contingut i el comportament de les pàgines.
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WYSIWYG: (What You See Is What You Get o el que veus és el que obtens). Tecnologia
informàtica que permet que el que es veu durant l'edició o programació es correspongui més o
menys acuradament amb el resultat final.
XML: de l'anglès eXtensible Markup Language (llenguatge de marques extensible), és un
metallenguatge extensible, d'etiquetes, desenvolupat pel World Wide Web Consortium (W3C).
XP (eXtreme Programming): La Programació Extrema és una metodologia de programació àgil.
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