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Resum del projecte 

En el context actual de desenvolupament web, el dinamisme, la adaptabilitat i la usabilitat s’han 

convertit en requisits bàsics per qualsevol pàgina web o sistema web més complex. És degut això i la 

necessitat de desenvolupar de forma més àgil e intuïtiva, que han aparegut els coneguts sistemes de 

gestió de contingut (CMS), aplicacions que fan del desenvolupament web sigui molt més senzill.  

En aquest sentit, es va desenvolupar la versió inicial del lloc web de la Societat catalana de 

genealogia, heràldica, sigil·lografia i nobiliària amb la versió 1.7 de Joomla. Però degut al poc 

manteniment del lloc web, aquest ha quedat obsolet i per tant és necessària una remodelació per 

situar-lo en el context actual i resoldre possibles mancances o deficiències que s’hi trobin. 

És necessari fer un anàlisi del punt de partida i establir els objectius principals, per poder començar 

a treballar en una versió nova del lloc web, actual, moderna i totalment funcional. 

Resumen del proyecto 

En el contexto actual de desarrollo web, el dinamismo, la adaptabilidad y la usabilidad se han 

convertido en requisitos básicos para cualquier página web o sistema web más complejo. Es debido 

a ello y la necesidad de desarrollar de forma más ágil e intuitiva que han aparecido los conocidos 

sistemas de gestión de contenido (CMS), aplicaciones que hacen del desarrollo web sea mucho más 

sencillo.  

En este sentido, se desarrolló la versión inicial del sitio web de la Sociedad Catalana de genealogía, 

heráldica, sigilografía y nobiliaria con la versión 1.7 de Joomla. Pero debido al poco 

mantenimiento del sitio web, este ha quedado obsoleto y por lo tanto es necesaria una remodelación 

para situarlo en el contexto actual y resolver posibles carencias o errores que se encuentren.  

Es necesario hacer un análisis del punto de partida y establecer los objetivos principales, para poder 

empezar a trabajar en una nueva versión del sitio web, actual, moderna y totalmente funcional. 

Summary of the project 

In the current context of web development, dynamism, adaptability and usability are a basic 

requirements for any website or complex web system. It is due of this and the need to develop with 

a more flexibility and intuitively that have appeared content management systems (CMS), 

applications to make web development much easier and faster. 

Because of this, the initial version of the website of “Sociedad Catalana de genealogía, heráldica, 

sigilografía y nobiliària” has been developed with Joomla 1.7. But due to the low maintenance of 

the website, this is obsolete and therefore require a redesign to place it in the current context and 

resolving deficiencies or errors.  

The web site needs an analysis to establish a start point and set the main objectives to begin work on 

a new version of the website, current, modern and fully functional. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat es dona una petita introducció del projecte, quins són els antecedents del sistema 

i quins són els objectius d’aquest. Per poder descriure això primer s’ha de conèixer qui és el client del 

sistema i quin és el seu context. És per això que la secció està dividida en: 

 El context (per qui és el web). 

 Els antecedents (quin és el punt de partida i les versions anteriors) . 

 Els objectius del web (què es vol aconseguir amb el projecte). 
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1.1. Context del projecte 

En aquest apartat es parla del context del projecte i per començar s’ha d’introduir que és la societat 

catalana de genealogia, heràldica, sigil·lografia, vexil·logia i nobiliària (SCGHSVN).   

Una bona descripció d’aquesta societat es troba en l’apartat de “Qui som?” del web: 

“La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària fou fundada el 30-VI-

1983 amb el desig d'omplir un buit que hi havia al nostre país, on aquestes disciplines han estat generalment 

menystingudes per culpa, en part, dels mateixos genealogistes i heraldistes, més dedicats a afalagar la vanitat humana 

que a estudiar-les i practicar-les d'una manera científica i rigorosa. 

La  S C G H S V N es proposa l'estudi, recerca i promoció, a tots nivells amb criteri científic i rigor històric i 

metodològic, de la Genealogia, l'Heràldica, la Sigil·lografia,  la Vexil·lologia i Nobiliària catalanes.” 

És a dir, és una societat sense ànim de lucre que realitza l’estudi, la recerca i promoció dels camps 

històrics anteriors i camps com la paleografia i la diplomàcia. Per poder comprendre una mica més 

l’abast d’aquest societat s’ha d’introduir què és cada camp i el seu contingut. 

 

Tota aquesta informació es pot trobar al web, com informació més amplia sobre cada disciplina. 

 

Genealogia: La genealogia és la disciplina que estudia l'origen i successió de les persones i , més 

concretament, de les famílies o nissagues, tot establint els seus parentius i aliances mitjançant 

documentació fefaent. 

Heràldica : L'heràldica és la ciència que té per objecte l'estudi dels escuts d'armes. Tracta de l'origen, de la 

composició de les lleis heràldiques i de la forma de blasonar. 

Sigil•lografia: La sigil•lografia és una disciplina que tracta de la morfologia i tipologia dels segells que 

autentifiquen els documents públics i privats a través de les èpoques, estudiant-los i classificant-los en 

qualsevol de les dues presentacions: matriu (instrument que serveix per segellar) i empremta (resultat del 

segellat en diverses matèries). 

Vexil•logia: La vexil•lologia és la disciplina que tracta de les banderes. La bandera és un tros de roba que, 

fixat en un pal, assenyala quelcom o identifica, representa o distingeix un col·lectiu de persones, una sola 

persona o una idea. 

Nobiliària: La nobiliària és la disciplina que estudia tot allò que fa referència a la noblesa i els nobles. Noble, 

en l'antic règim, era l'individu que, per naixença o per gràcia del sobirà, pertanyia a l'estament noble, 

considerat distint dels simples ciutadans i que gaudia de preeminències hereditàries.  

Paleografia i Diplomàcia: La paleografia i la diplomàtica tenen com a objecte facilitar els coneixements 

teoricotècnics encaminats a facilitar l’accés a les fonts libràries i documentals escrites i, sobretot, 

possibilitar-ne l'estudi i la comprensió, sempre en relació directa amb la cultura, la història – general, local 

i institucional –, el dret, l'economia, la política i, en darrer terme, amb la genealogia, l'heràldica i la 

sigil•lografia. 
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Per poder dur a terme la promoció d’aquestes disciplines la SCGHSVN (La Societat Catalana de 

Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària), desenvolupa les següents activitats per tal 

d’aconseguir els seus objectius. En aquest context, el cursos són un punt fonamental de la SCGHSVN 

per tal de promocionar la divulgació del seus estudis. Es realitzen cursos ordinaris, monogràfics, 

tallers i cursos externs. 

Per apropar a la gent els estudis de la societat es realitzen sortides a centres culturals importants com 

arxius, ciutats, museus on es pot conèixer de forma més directa la història i perquè la societat és 

important per la conservació i l’estudi d’aquesta. A més a més la societat imparteix seminaris, 

conferències i tallers per tal d’aprofundir en temes més concrets. 
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1.2. Problemes 

 

 

 

 

 

 

 

  

Problema Versió de Joomla sense suport 

Afectat Administrador del lloc web 

Impacte Un sistema desactualitzat comporta que futures millores del 
sistema no es puguin fer servir. 

Benefici de la solució El sistema actualitzat a l’última versió serà més segur, incorporarà 
noves versions de les extensions, evitant possibles errors de 
versions anterior. A més a més, si apareix una nova versió la 
migració és molt més senzilla. 

  

Problema No adaptació del lloc web als diferents tipus de pantalles. 

Afectat Usuaris del lloc web 

Impacte El lloc no s’adapta als nous dispositius mòbils ni a la grandària de 
la pantalla. 

Benefici de la solució El lloc web pot fer-se servir des de qualsevol tipus de dispositius, 
sense que aquest sigui difícil de fer servir. 

  

Problema Introducció d’entrades al blog difícil 

Afectat Usuari encarregat del blog 

Impacte L’entrada de noves noticies al blog s’ha de fer des de la finestra del 
administrador, per tant resulta, difícil i insegura. 

Benefici de la solució Dóna seguretat al lloc web i senzillesa a l’hora d’introduir noves 
entrades al blog. 
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Problema Gestió del cursos bastant difícil 

Afectat Usuari i administrador 

Impacte Gestionar cursos, alumnes i recursos del curs s’ha de fer tot a través 
de la pantalla de l’administrador, cosa que implica poca seguretat i 
dificultat. 

Benefici de la solució Simplificar l’administració de cursos fa molt més àgil 
l’administració del lloc web, a més que es distribuir les càrregues 
administratives i que no tot recaigui en el perfil de l’administrador 
de lloc web. 
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1.3. Objectius del projecte 

En el context actual de desenvolupament web, el dinamisme, la adaptabilitat i la usabilitat s’han 

convertit en requisits bàsics per qualsevol pàgina web o sistema web més complex. És degut això i la 

necessitat de desenvolupar de forma més àgil e intuïtiva, que han aparegut els coneguts sistemes de 

gestió de contingut (CMS), aplicacions que fan del desenvolupament web sigui molt més senzill.  

Tot això va portar a desenvolupar la versió anterior de la pàgina de la SCGHSVN en Joomla 1.7 i és el 

punt de partida del projecte actual.  

Per poder resoldre tots els problemes s’han marcat tres grans objectius: 

 Actualitzar Joomla a una versió 3.x. 

 Adaptar el lloc web a sistemes mòbils. 

 Fer una gestió més eficient del contingut. 

A més, per realitzar un bon anàlisi del sistema, marcar unes pautes de desenvolupament i en 

definitiva concloure el projecte satisfactòriament s’han establert unes competències bàsiques durant 

el desenvolupament del projecte. Aquestes són: 

 Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software complexos i/o crítics: 

encara que el sistema a desenvolupar no és un sistema crític, si s’ha de avaluar, desenvolupar 

i mantenir un sistema software. 

 Donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, dels estàndards 

i de les tecnologies disponibles: Aquesta competència es molt importa, ja que és el pilar 

fonamental del sistema que es vol desenvolupar. En un sistema web s’ha de treballar en 

funció de la tecnologia disponible i adaptar-les a les necessitats del client. 

 Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construcció de 

software que es poguessin presentar: És important fer aquest anàlisi ja que estalviarà 

temps de desenvolupament i durant el projecte no sorgiran problemes desconeguts. Si es fa 

un bon anàlisi i si apareix un dels possibles problemes, com aquest ja haurà sigut predit, 

trobar la resolució més adient pel problema serà més ràpid. 

 Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i aplicacions distribuïdes amb suport de 

xarxa: Aquest projecte esta basat en serveis web i per tant, encara que no sigui en profunditat 

s’ha de conèixer una mica com funcionen alguns protocols, per establir configuracions. 

 Dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant mètodes 

d'enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i econòmics: 

Aquesta competència també és molt important degut a que s’ha de dissenyar un sistema 

amb: 

o Funcionalitats fàcils de fer servir per usuaris sense experiència. 

o S’han fer servir eines gratuïtes 

o S’està treballant amb una Societat sense ànim de lucre amb una gran necessitat de 

divulgació. 

o S’està treballant amb dades d’usuaris i per tant aquestes tenen un regim legal 

establert per les autoritats. 

 Demostrar comprensió en la gestió i govern dels sistemes software: És important 

conèixer amb quines plataformes s’està treballant i com funcionen aquestes. 
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 Actualització a la versió Joomla 3.x 

El primer dels objectius és actualitzar la versió de Joomla a una versió més nova, en la següent imatge 

es pot veure quines són les dates de sortida de les noves versions i quan es deixarà de mantenir 

versions anteriors. 

 

 

Introducció 1 Evolució de les versions de Joomla 

 

Aquest calendari és orientatiu a data d’Abril de 2014, la versió 3.5 encara no ha sortit, però es pot 

apreciar que la versió 1.5 ni surt, en conseqüència ja no te suport. Per tant el primer objectiu serà 

actualitzar a la versió més recent, d’aquesta forma actualitzar a la última versió serà més senzill. 
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 Disseny adaptatiu del lloc web per a sistemes mòbils 

La actual tendència creixent d’ús de dispositius mòbils, fa que avui en dia un bon lloc web ha d’estar 

preparat per l’ús a través d’aquests. 

 

Introducció 2 Evolució del tràfic de dades mòbils 

Al gràfic es pot observar una tendència creixent de l’ús de tràfic de dades a través de dispositius 

mòbils, per tant es pot deduir la importància de tenir un lloc web que s’adapti a cada tipus de 

dispositiu. 

 En aquest punt apareix el “Responsive Design” o també dit el disseny adaptatiu. Això vol dir, 

dissenyar llocs web de tal forma que es pugui consultar des de qualsevol tipus de dispositius, sense 

que resulti dificultós en l’ús i no canviï el seu contingut. 

 

Introducció 3 Exemple de "Responsive Design" 
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 Gestió més eficient del contingut 

Un dels punts febles que té l’actual lloc web és la no diversificació de l’administració del lloc web. 

Això vol dir que tota la responsabilitat de la administració del lloc web i la gestió del contingut recau 

en el perfil de l’administrador del lloc. Aquest tipus de gestió és interesant quan el lloc web pertany 

a una societat petita, però es complica quan el contingut del lloc web es dinamitza i el volum d’usuaris 

augmenta. 

Aquest és el nostre cas, tenim un lloc web on tenim: 

 Informació relativa a la SCGHSVN i les seves disciplines. 

 Fòrums de discussió on els participants poden debatre sobre temes de la SCGHSVN. 

 Blogs de notícies 

 Inscripció a activitats i projectes 

 Cursos 

Moltes d’aquestes seccions són de contingut dinàmic diari i necessiten una alta implicació de 

l’administrador per mantenir actualitzada la informació.  

Un d’aquest exemples és la gestió del cursos, tenint en compte que es pot donar el cas de que es 

tinguin diversos cursos actius en el lloc web, amb contingut nou gairebé diari, no es pot fer recaure 

tota la gestió d’això en una única persona o perfil. Per tant s’ha de diversificar i buscar un mètode de 

gestió adient al tipus de perfil d’usuari que es pot encarregar de gestionar un o diversos cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redisseny i migració d’un web amb Joomla 27 de junio de 2014 
 

PÁGINA 14 

1.4. Posició del producte al mercat 

  

CLIENT FINAL El lloc web està orientat a un conjunt d’usuaris sense experiència 
en sistemes informàtics 

CATEGORIA PRODUCTE  Lloc web 

UTILITAT Un lloc web on consultar dades sobre la societat catalana de 
genealogia, fer cursos, inscriure’s a projectes i activitats de forma 
senzilla i dinàmica. 

A DIFERENCIA DE D’un lloc web estàtic. 

EL PRODUCTE TÉ  Mecanismes de gestió i consulta d’informació. 

 

 

1.5. Sostenibilitat i compromís social 

 

Encara que no té sentit parlar de sostenibilitat, ja que aquest projecte és un lloc web i per tant no te 

impacte ambiental, en aquest projecte cal recalcar que es realitza mitjançant software lliure i eines 

gratuïtes. En conseqüència el cost econòmic de les eines de desenvolupament es 0€. 

En quan a compromís social, ja s’ha parlat que aquest lloc web esta dissenyat per la Societat Catalana 

de Genealogia, heràldica, Sigil·lografia, Vexil·logia i Nobiliària i per tant esta dissenyat amb el caràcter 

social de la divulgació d’un coneixement com són cadascuna d’aquestes disciplines. És per tant de 

gran importància tindre un lloc web atractiu, adaptat als nous temps, per poder estendre la filosofia 

de la societat a més gent i atreure a nous socis que col·laborin en les tasques divulgatives. 

En aquest sentit, la SCGHSVN imparteix cursos i organitza esdeveniments i activitats per arribar a 

més gent, i tindre un lloc web on qualsevol pugui consultar dades i participar lliurament és molt 

important.  
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2. DESCRIPCIÓ DE LES PARTS INTERESSADES 

En aquesta secció es descriuen quines són les parts interesades involucrades dins del lloc web i quin 

tipus de perfil d’usuari s’espera que faci servir el lloc web. 

2.1. Índex de les parts interessades 

S’ha d’entendre com a part interessada tot aquell tipus de persona o entitat que es veu afectada pel 

desenvolupament del sistema, en aquest cas en particular, del lloc web de la SCGHSVN. 

 

Nom Descripció Responsabilitats o afecta 

Usuari no registrat Usuari que entra al lloc web 
per consultar dades o 
informació de la societat. 

Cap 

Soci Usuari registrat del sistema, 
que participa en el lloc web de 
forma activa. 

Mantenir les seves dades 
correctes i fer un bon ús de 
l’entorn. 

Editor de blog Usuari registrat que té els 
permisos suficients per 
gestionar entrades del blog i/o 
notícies. 

Mantenir els blogs. 

Gestor de contingut Usuari registrat que té els 
permisos suficients per 
gestionar el contingut del lloc 
web 

Gestionar contingut del lloc 
web 

Professor És el responsable d’un curs. Gestionar un curs 

Alumne És l’usuari que està inscrit i 
admès en un curs. 

Mantenir les seves dades 
correctes i fer un bon ús de 
l’entorn. 

Cap de projecte És el responsable d’un projecte Gestionar un projecte 

Participant en projecte És l’usuari inscrit i admès en 
un projecte 

Mantenir les seves dades 
correctes i fer un bon ús de 
l’entorn. 

Administrador del sistema És el professional que 
s’encarrega del manteniment 
del sistema 

Gestionar el lloc web. 

La SCGHSVN És la societat responsable del 
lloc web. 

Verificar i mantenir dades i 
informació. 

Altres societats o grups 
d’investigació en genealogia 
i les disciplines que tracta la 
SCGHSVN 

Societats o grups divulgatius 
que tenen objectius similars a 
la SCGHSVN. 

Competencia. 

Parts Interessades  1 Descripció de les parts interessades 
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2.2. Entorn de l’usuari 

Com està descrit en la secció anterior, cada tipus d’usuari té cert tipus de permisos en el lloc web i 

per tant unes certes responsabilitats i funcions. En aquest cas es podria englobar els usuaris en 3 

tipus, els no registrats, els registrats i l’ administrador. En el cas del usuaris registrats l’espectre 

s’amplia segons les seves funcions dins del lloc web. En la següent taula es pot veure quines són les 

seves funcions: 

TIPUS 
D’USUARI 

NOM DESCRIPCIÓ FUNCIONS 

Usuaris no 
registrats 

Usuari no 
registrat 

Usuari que entra al lloc web per 
consultar informació de la 
societat. 

Consultar dades i informació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuaris 
registrats 

Soci Usuari registrat del sistema, que 
participa en el lloc web de forma 
activa. 

Pot consultar dades i 
informació del web, les seves 
dades personals i participar 
en la part pública del fòrum. 

Editor de 
blog 
 

Usuari registrat que té els 
permisos suficients per gestionar 
entrades del blog i/o notícies. 

Té les mateixes funcions que 
un soci, però apart pot 
introduir, modificar i 
esborrar entrades al blog. 

Gestor de 
contingut 

Usuari registrat que té els 
permisos suficients per gestionar 
el contingut del web. 

Té les mateixes funcions que 
un soci, però apart, pot 
introduir, modificar i 
esborrar contingut del web. 

Professor És el responsable d’un curs. Té les mateixes funcions que 
un soci. A part és el 
responsable d’introduir 
temes de cursos, apunts, 
monogràfics, etc. En resum, 
és el responsable del curs. 

Alumne És l’usuari que està inscrit i admès 
en un curs. 

Té les mateixes funcions que 
un soci. Apart pot participar 
en els fòrums dels cursos i 
pot consultar dades dels 
cursos. 

Cap de 
projecte 

És el responsable d’un projecte Té les mateixes funcions que 
un soci. A part, pot gestionar 
un projecte 

Participant 
en projecte 

És l’usuari inscrit i admès en un 
projecte 

Té les mateixes funcions que 
un soci. Apart pot participar 
en els fòrums dels projectes i 
pot consultar dades dels 
projectes. 

Administrador 
del sistema 

Administra
dor del 
sistema 

És el professional que s’encarrega 
del manteniment del sistema 

Té la funció de mantenir el 
sistema, gestionar usuaris, 
cursos, projectes, etc. 

Parts Interessades  2 Tipus d'usuaris 
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3. SOLUCIÓ PROPOSADA 

En aquest apartat, s’explica quines són les solucions proposades per assolir els objectius descrits en 

l’apartat 1.3. 

3.1. Estructura del sistema 

 

Solució proposada 1 Estructura del lloc web 

De la versió anterior venia donada l’estructura de Joomla i Mediawiki, i s’ha afegit la nova estructura 

de Moodle. Seguidament s’aprofundeix de què s’encarrega cada part.  
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3.2. Joomla 

El primer objectiu que es té amb Joomla és l’actualització del sistema per tal de començar a treballar 

amb la versió més nova del sistema i de les seves extensions. Un cop assolit aquest primer punt ja es 

pot començar amb la modificació del sistema i la millora de les seves funcionalitats. 

Domini

Plantilla

Persistencia

 

Solució proposada 2 Estructura de Joomla 

Un dels objectius principals del projecte és aconseguir un disseny modern, usable i adaptable a 

qualsevol tipus de dispositiu. La plantilla Vertex de Shape5 dóna totes aquestes funcionalitats i la 

possibilitat de configurar la plantilla segons les necessitats del lloc web. 

Per tant, en el bloc de Joomla es tenen dos grans blocs de la solució: 

 Actualitzar Joomla a la versió més actual i actualitzar les seves extensions, per fer-les 

funcionals, és a dir, actualitzar el sistema completament. 

 Adaptar el lloc per ser visible en qualsevol tipus  de dispositiu, sent a la vegada usable i 

modern. 
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3.3. Moodle 

L’últim dels tres grans objectius del projecte és fer una gestió dels cursos molt més eficient. En aquest 

sentit Joomla no està dissenyat per aquesta funció encara que es pot fer servir, ja que es poden 

gestionar cursos com seccions privades per usuaris específics, com per exemple, alumnes del primer 

curs de genealogia (solució anterior). Però aquesta solució, fa que sigui necessari crear un grup 

d’usuaris per cada curs existent. A més, si es vol tenir professors s’ha de crear un altre grup d’usuaris 

per tal de gestionar aquest contingut, grup que serà de nombre petit d’usuaris. En conclusió, si es 

tenen un conjunt de 10 cursos i es volen professors, s’han de tenir 20 grups d’usuaris diferents i 

gestionar els usuaris per tal que estiguin al grup o grups pertanyents, feina que ha de fer 

l’administrador del sistema i per tant, té un alt cost d’eficiència. 

Per tant, s’ha de trobar un sistema que sigui capaç de gestionar cursos, professors i alumnes sense un 

gran cost pel administrador i amb la possibilitat de delegar competències. I per tant un sistema tipus 

Moodle dissenyat exclusivament per gestionar aquest tipus de recurs, és la opció més adient. Però 

aquesta solució implica tenir dos sistemes diferents per un mateix lloc web, amb diferents formes 

d’iniciar sessió i/o diferents usuaris i contrasenyes i és en aquest punt on entra Joomdle, una extensió 

per Joomla i Moodle, capaç de compartir recursos entre les dues plataformes, fent extensiu Joomla a 

una plataforma Moodle, i fent Moodle que Moodle sigui una extensió de Joomla. Per exemple, ja no 

és necessari tenir dos usuaris diferents per les dues plataformes, el nom d’usuari i la contrasenya és 

el mateix i un cop iniciat sessió en Joomla també s’inicia sessió a Moodle. 

{USUARIS, CURSOS, CATEGORIES,...}

{USUARIS, CURSOS, CATEGORIES,...}

 

Solució proposada 3 Comunicació Joomla-Moodle 
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4. VISIO GENERAL DEL PRODUCTE 

4.1. Perspectiva del producte 

En aquest apartat es descriuen quins seran els canvis que ha de sofrir el sistema. 

 Actualització de Joomla 

El contingut inicial del web està en la versió 1.7.4 de Joomla, aquesta versió ja està en desús, ara bé 

s’ha de decidir quin ha de ser el mètode d’actualització i fins quina versió s’ha d’arribar. 

Per decidir això primer s’ha de veure quines versions tenen suport actualment i quina és la més idònia 

pel lloc web. 

Joomla 2.5: A esperes de que surti la versió 3.5, és la actual LTS (Long Term Support), això vol dir que 

és la versió a la que se li dona suport i per tant la més estable. 

Joomla 3.2: La última versió de Joomla, encara que ja no estigui en fase beta, encara s’estan corregint 

possibles errors.  

Encara que la versió 3.2 encara estigui en versió de desenvolupament, si es volgués actualitzar a la 

versió 3.5, que serà la nova LTS, seria molt més fàcil d’actualitzar ja que la versió 3.5 està 

desenvolupada sobre la versió 3.2 i moltes de les extensions serien compatibles amb aquesta. Per això 

la millor opció és arribar a la versió 3.2. A més a més, el calendari pronostica que la versió 3.5 és 

possible que estigui abans de la finalització del projecte. 

En quan a l’actualització les possibilitats són les següents: 

Actualitzar pas per pas: Actualitzar les versions de Joomla, des de la 1.7 fins a la versió 3.2 passant per 

les versions anteriors. Aquest mètode pot portar problemes de compatibilitat amb les extensions, per 

això s’ha de anar amb molt de compte i s’ha de revisar molt bé tot, ja que es poden arrossegar 

problemes de versió en versió i no adonar-se’n fins que no estigui desplegat i per tant seria un 

inconvenient per l’usuari. 

Inici des de cero: Aquesta solució més complexa tindria com primer pas instal·lar Joomla 3.2 i anar 

afegint el contingut i les extensions necessàries pel funcionament del web. Aquesta solució encara 

que pugui resultar bastant absurda té com avantatge que no hi haurà problemes de compatibilitat de 

extensions i per tant els problemes que poden sorgir, serien donats per problemes de configuració. A 

més a més, s’ha de tenir en compte, que la migració té com a punt de partida una versió sense suport 

i per tant poden donar errors difícils de resoldre. 

Com a millor opció pel context del projecte s’ha escollit la primera opció ja que permet: 

 Reutilitzar funcionalitats. 

 Reutilitzar menús. 

 Reutilitzar contingut. 

 Reutilitzar usuaris. 
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 Disseny adaptatiu 

S’ha d’adaptar el lloc web, per que admeti el control des de qualsevol tipus de dispositiu, ja sigui 

mòbil, tablet o ordinador personal. És realment important aquest aspecte, perquè dia rere dia, l’ús 

d’aquests dispositius mòbils és més freqüent per la població. Per dur a terme això, molts 

desenvolupadors publiquen plantilles que s’adapten i són especifiques pel CMS Joomla, només s’ha 

de trobar la més adient per això. 

 Gestió més eficient del contingut 

Un dels problemes que trobem en la versió actual de lloc web , és la gestió del lloc web via pàgina de 

l’administrador. Això resulta dificultós i lent, per tant la tasca en aquest apartat és fer les 

modificacions adients per tal de que la gestió dels recursos sigui més rapida i eficient. Per exemple 

es pot portar la gestió del blog al Front-End, o es pot pensar en un Moodle per gestionar els cursos i 

que siguin els professors els que gestionin aquests, descarregant de feina a l’administrador. 
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4.2. Requisits del sistema 

En aquesta secció s’expliquen quins són els principals requisits i/o funcionalitats que ha de permetre 

el sistema, en aquest cas, el lloc web. 

1. L’usuari pot registrar-se al lloc web mitjançant un formulari 

2. L’usuari pot iniciar, tancar la seva sessió 

3. L’usuari pot modificar les seves dades. 

4. L’usuari pot afegir nous temes als fòrums en els que té permís. 

5. L’usuari pot inscriure’s en cursos, projectes i activitats. 

6. L’usuari pot donar-se de baixa de cursos, activitats i projectes. 

7. Un usuari d’un curs, projecte o activitat pot consultar només les dades d’aquest curs. 

8. Un professor pot afegir, modificar o eliminar contingut d’un curs. 

9. Un gestor de projecte pot afegir, modificar o eliminar contingut d’un projecte. 

10. Un editor de blog pot afegir, modificar o esborrar entrades al blog, en els dos últims casos, 

només si són seves. 

11. L’administrador pot gestionar usuaris, cursos, projectes i activitats. 

12. L’administrador pot gestionar tot el contingut del web. 

13. Un participant d’un projecte pot consultar informació relativa al projecte inscrit. 
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4.3. Altres requisits del sistema 

En aquesta secció apareixen els requisits no funcionals que ha de tenir el lloc web. 

REQUISITS PRIORITAT  

El lloc web ha de ser agradable a la vista, moderna i simple pels usuaris  Alta  

El lloc web ha de ser fàcil de fer servir  Alta  

El lloc web ha d’evitar la introducció de dades errònies. Mitja  

El lloc web ha de fer servir icones comuns.  Baixa  

El lloc web ha de tenir mecanismes d’adaptabilitat per usuaris amb problemes 
de visió. 

Mitja  

El lloc web ha de mantenir les dades personals actives. Alta  

Las característiques del lloc web poden ser millorables y ampliables  Alta  

La gestió dels recursos del lloc web ha de ser fàcil de fer servir.  Alta  

El lloc web ha de suportar en tot moment els navegadors més fets servir.  Alta  

El lloc web disposa de credencials y permisos d’accessos a la informació.  Alta  

El lloc web ha de disposar d’un manual d’ajuda. Alta  

Les eines de desenvolupament han de ser gratuïtes Alta 
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5. ALTERNATIVES I COMPETIDORS 

5.1. Alternatives de desenvolupament 

En quan a alternatives de desenvolupament trobem diversos tipus de mètodes i plataformes de 

desenvolupament. 

 Altres CMS (Sistema de gestió de contingut) 

Encara que Joomla és la opció més adient pel projecte, en el mercat existeixen múltiples CMS amb 

característiques semblants a Joomla. Per fer una selecció més ajustada només es tindran en compte 

les alternatives gratuïtes ja que un dels requisits és “les eines de desenvolupament han de ser 

gratuïtes”.  

Amb aquests paràmetres trobem els altres 2 CMS més importants del mercat: 

 Drupal: CMS similar a Joomla, en Php i compatible amb MySql. Un dels seus punts forts és 

la seva alta adaptabilitat a qualsevol tipus de sistema, en canvi, la dificultat de configuració 

és alta i la corba d’aprenentatge indica que és difícil d’aprendre. Per tant és un CMS ideal per 

a nivell expert. 

 Wordpress: CMS similar a Joomla i Drupal, escrit en Php i compatible amb MySql. Té com 

a punt fort la seva amplia comunitat que fa que tingui un gran conjunt d’eines i plantilles per 

adaptar el teu lloc web a les teves necessitats. En canvi, no és tan modificable com Drupal a 

nivell de codi.  

 Joomla és en canvi el punt entremig entre els dos CMS anteriors, no té una gran comunitat 

comparat amb Wordpress però és molt adaptable sense arribar als punts de Drupal. 

 

 

 

Alternatives i Competidors 1 Comparativa dels CMS 
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 Desenvolupar la plataforma des de 0 

A part de poder desenvolupar el lloc web amb un CMS, es podria escollir la opció de desenvolupar el 

web des de cero, fent servir: 

 HTML5, CSS i JavaScript per desenvolupar la part visible del web. 

 PHP i Mysql per desenvolupar la lògica del web. 

O bé, fent servir frameworks de desenvolupament web com: 

 Yii: Framework Php de alt rendiment. 

 CakePHP: Basat en model-vista-controlador per PHP. 

 Bootstrap: Fa servir HTML5 i CSS3 e integra JavaScript i Less. 

 Existeixen molts Frameworks i cadascun té les seves característiques que s’haurien 

d’estudiar a fons a l’hora d’escollir un framework ideal per aquest tipus de lloc web. 

Realment aquestes són les opcions més adaptables però també les més costoses de desenvolupar en 

temps i aprenentatge. 
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6. ANÀLISI FUNCIONAL 

En aquest apartat s’aprofundeix en els requisits generals del sistema. Per això es fan dos grans 

apartats, els requisits funcionals que defineixen funcions del sistema, i els requisits no funcionals que 

defineixen característiques que ha de tenir el sistema. 

6.1. Requisits arquitectònics 

 Dissenyar un sistema que sigui necessari i suficient, que compti amb un funcionament 

efectiu, és a dir, que tingui les funcions i propietats especifiques. 

 Elaborar un disseny concís, clar, amb un alt grau de cohesió, per permetre la manipulació i 

canvi de mòduls i components del sistema de forma fàcil. 
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6.2. Requisits funcionals 

Els requisits funcionals els dividirem per context, és a dir, per l’objecte que tractaran i per on es farà 

aquesta gestió, a través de la zona d’administració o del propi lloc web. 

 Gestió a través del lloc web 

Aquesta gestió la pot dur qualsevol tipus d’usuari si no s’especifica el tipus d’usuari. 

6.2.1.1. Gestió d’usuaris 

El lloc web permet el registre d’usuaris 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

El lloc web permet l’edició de les dades de l’usuari 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

El lloc web té un formulari de contacte per si un usuari es vol donar de baixa 

Prioritat: Mitja Dificultat: Mitja 

 

El lloc web demana a qualsevol usuari del lloc web si vol fer servir les cookies i com desactivar-les 
en cas contrari 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

El lloc permet iniciar sessió a l’usuari 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

El lloc permet tancar la sessió a l’usuari 

Prioritat: Alta Dificultat: Baixa 
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6.2.1.2. Gestió de contingut 

L’usuari del tipus blogger pot afegir, editar i esborrar contingut que hagi afegit als blogs 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

L’usuari del tipus Gestor de contingut pot afegir, editar i esborrar contingut que hagi afegit al 
lloc web, exceptuant al blog. 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

L’usuari del tipus Gestor de contingut pot afegir, editar i esborrar esdeveniments al calendari 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

L’usuari del tipus Administrador pot afegir, editar i esborrar esdeveniments, entrades al blog, i 
esdeveniments al calendari. 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 
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6.2.1.3. Gestió de cursos 

 

L’usuari del tipus Professor pot afegir contingut del curs del que és professor 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

L’usuari del tipus Professor pot editar contingut del curs del que és professor 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

L’usuari del tipus Professor pot eliminar contingut del curs del que és professor 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

L’usuari del tipus Professor pot acceptar i/o rebutjar alumnes al curs del que és professor. 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

L’usuari del tipus Professor pot editar paràmetres del curs del que és professor 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

L’usuari del tipus Professor pot tancar o donar per acabat el curs del que és professor 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

L’usuari del tipus Administrador pot tancar o donar per acabat un curs 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

L’usuari del tipus Administrador pot afegir, editar o eliminar contingut de qualsevol curs 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 
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L’usuari del tipus Administrador pot acceptar i/o rebutjar alumnes de qualsevol curs. 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

L’usuari del tipus Administrador pot editar paràmetres de qualsevol curs. 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

L’usuari del tipus Administrador pot assignar un nou professor a un usuari inscrit al curs 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

L’usuari del tipus Alumne pot visualitzar contingut d’un curs si la seva sol·licitud està activa 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

L’usuari del tipus Alumne pot participar en les activitats d’un curs si la seva sol·licitud està activa 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

L’usuari del tipus Alumne pot sol·licitar la inscripció a un curs si aquest accepta inscripcions noves 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

L’usuari del tipus Professor pot afegir notes i qualificacions d’un alumne del seu curs 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 
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6.2.1.4. Gestió de fòrums 

 

Un usuari convidat pot visualitzar el contingut públic del fòrums 

Prioritat: Alta Dificultat: Baixa 

 

Un usuari registrat pot visualitzar el contingut exclusiu per usuaris registrats del fòrum 

Prioritat: Alta Dificultat: Baixa 

 

Un usuari registrat pot afegir contingut als fòrums exclusius per usuaris registrats. 

Prioritat: Alta Dificultat: Baixa 

 

Només poden participar en un fòrum amb permisos aquells usuaris que tenen permís per 
participar en el fòrum. 

Prioritat: Alta Dificultat: Baixa 

 

6.2.1.5. Altres 

 

L’usuari Gestor de contingut i administrador poden afegir nous esdeveniments al calendari 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

L’usuari Gestor de contingut i administrador poden afegir nous esdeveniments al calendari 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

Només els usuaris autoritzats poden afegir contingut a la Wiki 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 
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 Gestió a través de la zona d’administració 

En aquest cas, no es parlarà d’usuari ja que només l’usuari de tipus administrador pot tenir accés a 

aquest tipus de funcionalitats. 

6.2.2.1. Gestió d’usuaris 

S’ha de poder crear, editar i esborrar usuaris 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

S’ha de poder habilitar i deshabilitar usuaris 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

S’ha de poder crear, editar i esborrar grups de usuaris 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

S’ha de poder crear, editar i esborrar nivells d’accés per usuaris 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

S’ha de poder assignar o eliminar un usuari a un grup o conjunt de grups. 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

S’ha de poder assignar i eliminar nivells d’accés a grups 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 
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6.2.2.2. Gestió de contingut 

S’ha de poder afegir, editar i esborrar contingut als blogs 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

S’ha de poder afegir, editar i esborrar contingut en forma d’articles 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

S’ha de poder afegir, editar i esborrar esdeveniments al calendari 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

S’ha de poder afegir, editar i esborrar categories i subcategories pels articles 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

S’ha de poder publicar i desplublicar categories i subcategories 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

S’ha de poder publicar i desplublicar articles 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

S’ha de poder publicar i desplublicar destacar un article 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 
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6.2.2.3. Gestió de cursos 

 

S’ha de poder crear, editar i esborrar categories i subcategories de cursos 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

S’ha de poder crear, editar i esborrar cursos 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

S’ha de poder configurar els paràmetres generals dels cursos 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

S’ha de poder configurar els mètodes d’inscripció a cursos pels usuaris 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

S’ha de poder crear, recuperar i configurar còpies de seguretat dels cursos 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 
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6.2.2.4. Gestió de fòrums 

 

S’ha de poder crear nous fòrums i sub-fòrums 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

S’ha de poder editar, esborrar, activar i desactivar fòrums i sub-fòrums 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

S’ha de poder crear, editar, esborrar, activar i desactivar temes dels fòrums i sub-fòrums 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

S’ha de poder assignar moderadors del fòrums i sub-fòrums 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

S’ha de poder sancionar usuaris o desactivar usuaris 

Prioritat: Baixa Dificultat: Alta 
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6.2.2.5. Gestió de calendari 

 

S’ha de poder crear, editar i esborrar calendaris del lloc web 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

S’ha de poder crear, editar i esborrar esdeveniments d’un calendari 

Prioritat: Mitja Dificultat: Alta 

 

 

6.2.2.6. Altres 

 

S’ha de poder crear, editar i esborrar els menús del lloc web 

Prioritat: Baixa Dificultat: Alta 

 

S’ha de poder afegir, modificar i esborrar components* dels lloc web 

Prioritat: Baixa Dificultat: Alta 

 

S’ha de poder assignar permisos de visualització a components* dels lloc web 

Prioritat: Baixa Dificultat: Alta 

 

S’ha de poder modificar les dades de l’administrador del lloc web 

Prioritat: Baixa Dificultat: Alta 

 

S’ha de poder modificar les dades d’accés al servidor de correu electrònic 

Prioritat: Baixa Dificultat: Alta 
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6.3. Requisits no funcionals 

 Compatibilitat 

El portal ha de poder-se fer servir des dels navegadors més fets servir 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

El portal ha de poder-se fer servir des de qualsevol tipus de dispositiu mòbil 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

 Visibilitat 

El sistema ha der agradable a la vista, modern, i simple pels usuaris 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

El sistema ha de tenir eines per fer més fàcil la navegació per persones amb visió reduïda. 

Prioritat: Mitja Dificultat: Alta 

 

Els sistema ha de fer servir paraules i icones comuns 

Prioritat: Mitja Dificultat: Alta 

 

 Rendiment 

 

El lloc web ha der ser ràpid a l’hora d’executar funcionalitats 

Prioritat: Baixa Dificultat: Alta 
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 Seguretat 

 

El sistema compleix amb els criteris de seguretat requerits per la “Ley de protección de datos 
personales” 

Prioritat: Alta Dificultat: Baixa 

 

El sistema ha d’estar protegit dels atacs més comuns coneguts (Ex. SQLInjection, BruteForce, 
DoS,...) 

Prioritat: Mitja Dificultat: Alta 

 

El sistema disposa d’un usuari i una contrasenya per cada usuari del sistema. 

Prioritat: Alta Dificultat: Baixa 

 

El sistema disposa d’un mecanisme per millorar l’autenticació a autenticació en dos passes 

Prioritat: Baixa Dificultat: Alta 

 

El sistema disposa d’un mecanisme de seguretat per l’accés a la zona d’administrador a part de la 
autenticació 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

El sistema ha d’evitar la introducció de dades errònies 

Prioritat: Baixa Dificultat: Alta 

 

El lloc web ha de mantenir les dades personals de l’usuari guardades però segures 

Prioritat: Baixa Dificultat: Alta 
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 Usabilitat 

 

El sistema disposa d’un manual d’usuari pel desenvolupador 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

El sistema disposa d’un manual d’usuari per l’administrador 

Prioritat: Alta Dificultat: Mitja 

 

El sistema disposa d’un manual d’usuari pels professors 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

El sistema ha de ser fàcil de fer servir. 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

La gestió dels usuaris ha ser fàcil 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

La gestió dels articles i contingut ha ser fàcil de gestionar 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

La gestió dels cursos ha de ser fàcil de gestionar 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 
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 Extensibilitat 

Les característiques del lloc web poden ser millorables i ampliables 

Prioritat: Mitja Dificultat: Alta 

 

 Costos 

Les eines, extensions i característiques del lloc web han de ser lliures i gratuïtes 

Prioritat: Alta Dificultat: Alta 

 

 Manteniment 

El sistema ha de ser fàcil d’actualitzar 

Prioritat: Mitja Dificultat: Alta 

 

Els sistema disposa d’un manual de desenvolupador on s’explica com actualitzar el sistema 

Prioritat: Mitja Dificultat: Alta 

 

El sistema disposa d’una extensió per realitzar còpies de seguretat d’aquest 

Prioritat: Mitja Dificultat: Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redisseny i migració d’un web amb Joomla 27 de junio de 2014 
 

PÁGINA 41 

7. ESPECIFICACIÓ 

7.1. Definició d’actors 

En el diagrama anterior es pot visualitzar els diferents actors que interactuen amb el sistema, 

seguidament s’expliquen el perquè d’aquesta divisió i quines són les funcions d’aquests: 

 Usuari convidat 

L’usuari convidat és aquell usuari que només pot visualitzar informació en el lloc web i de forma 

restringida i pot sol·licitar el registre al lloc web. Per tant l’usuari convidat no és més que qualsevol 

usuari que entri al lloc web sense iniciar sessió. 

 Usuari administrador 

L’usuari administrador és l’únic usuari que pot accedir a la part d’administració del lloc web, també 

dit Back-end. Ell és l’encarregat de la gestió d’usuaris, categories, contingut, del manteniment del 

lloc web i de la seva interfície, és l’únic que té permisos absoluts en tot el lloc web. 

 uc Actors

Usuari registrat

Administrator

Usuari conv idat

Gestor de contingut

AlumneBlogger

Professor

Especificació 1 Diagrama d'actors 
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 Usuari registrat 

L’usuari registrat és aquell usuari que pot participar al lloc web activament, des de participar als 

fòrums, veure contingut, etc. D’aquest tipus d’usuari els podem dividir en quatre subcategories més 

depenent dels permisos que tinguin en el lloc web. 

 Gestor de contingut: És l’usuari registrat que té permisos d’afegir contingut en forma 

d’article i pot gestionar el calendari. 

 Blogger: És l’usuari que pot afegir contingut als blogs. 

 Professor: És l’usuari que pot gestionar el curs del que sigui professor. 

 Alumne: És l’usuari que pot visualitzar el contingut d’un curs. 

Aquests són rols assignats amb permisos especials dins de la categoria d’usuari registrat, encara que 

podrien haver-hi més, no és recomanable tenir un conjunt gran d’usuaris per la seva dificultat de 

gestió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redisseny i migració d’un web amb Joomla 27 de junio de 2014 
 

PÁGINA 43 

7.2. Definició dels casos d’us 

En aquest apartat es descriuen els casos d’us en els que poden participar els actors, aquests es 

divideixen segons el context, que és similar al establert durant l’anàlisi funcional. 

Tots aquest casos d’us es descriuen a nivell de funcionalitat des del punt de vista de l’usuari, per tant 

a l’hora de descriure cada cas d’us es fa descrivint com es la interacció entre usuari i sistema. 

 Gestió a traves de la pàgina web 

7.2.1.1. Gestió de la sessió 

Iniciar sessió 

Descripció:  Un usuari vol iniciar sessió amb les seves credencials 
Actors: Usuari registrat, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en Entrada 
2. El sistema mostra un formulari amb usuari i contrasenya 
3. L’usuari introdueix les dades 
4. L’usuari fa clic en Entra 

Cursos alternatius  
3.     L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 3, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes o 
que falten i torna al punt 2.  

Precondicions: cap 

Postcondicions:  El sistema inicia la sessió d’usuari, creant una Cookie i canviant el menú d’entrada 

d’usuari pel de sortida d’usuari. 

 uc Gestió de la sessió

Gestió de la sesió

Iniciar sessió

Tancar sessió

Usuari registrat

(from Actors)

Administrator

(from Actors)

Especificació 2 Gestió de la sessió 
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Tancar sessió 

Descripció:  Un usuari vol tancar la sessió 
Actors: Usuari registrat, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en Sortida 
2. El sistema mostra un botó per confirmar si vol sortir. 
3. L’usuari fa clic en Surt 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió 

Postcondicions:  El sistema tanca la sessió de l’usuari. 
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7.2.1.2. Gestió d’usuaris 

Crear usuari 

Descripció: Es dóna d’alta un nou usuari al sistema.  
Actors: Usuari convidat.  
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. El visitant selecciona l’opció de enregistrar-se al sistema.  
2. El sistema mostra el formulari d’alta d’usuari.  
3. El visitant introdueix les dades sol·licitades al formulari i prem el botó Registrar.  
4. El sistema enregistra l’alta i envia un Mail a l’administrador i un altre al visitant per 

realitzar la confirmació  
Cursos alternatius  

3. El visitant avorta l’operació. En qualsevol punt on el visitant no tingui el control del 
programa pot cancel·lar el cas d’ús i tornar a la pantalla principal.  

4. El visitant ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després 
del punt 3, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten i torna al punt 2.  

Precondicions: El visitant no està autenticat al sistema.  

Postcondicions: El sistema conté les dades de l’usuari bloquejades pendents de confirmació per 

l’administrador. 

 

 

 

 

 

Especificació 3 Gestió d'usuaris a traves del lloc web 

 uc Primary Use Cases

Gestió d'usuaris

Crear usuari

Usuari registrat

Veure usuari

Modificar usuari

Usuari conv idat
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Veure usuari 

Descripció: Permet veure la informació de l’usuari 
Actors:  Usuari registrat 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en el meu perfil 

Precondicions: L’usuari ha iniciat la sessió 

Postcondicions:  Es mostren les dades de l’usuari 

 

Modificar usuari 

Descripció:  Un usuari vol modificar les seves dades 
Actors: Usuari registrat, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en editar el meu perfil 
2. El sistema mostra un formulari amb les dades de l’usuari 
3. L’usuari modifica les dades que vol. 
4. L’usuari fa clic en guardar 

Cursos alternatius  

4. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 4, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 2.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema modifica les dades de l’usuari a la base de dades. 
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7.2.1.3. Gestió de contingut 

Afegir article 

Descripció:  L’usuari vol afegir un nou article 
Actors: Gestor de contingut, administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en crear un nou article 
2. El sistema mostra tots els articles del lloc web 
3. L’usuari fa clic en afegir nou article. 
4. El sistema mostra un formulari 
5. L’usuari omple el formulari 
6. L’usuari fa clic en guardar 
7. El sistema mostra la llista amb el nou article. 

Cursos alternatius  

6. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 6, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 4.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema afegeix un nou article. 

Especificació 4 Gestió de contingut 

 uc Gestió de contingut

Gestió de contingut

Esborrar article

Afegir article

Afegir entrada al blog

Modificar article

Modificar entrada al 

blog

Administrator

(from Actors)

Blogger

(from Actors)

Gestor de contingut

(from Actors)
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Esborrar article 

Descripció:  L’usuari vol esborrar un article 
Actors: Gestor de contingut, administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en crear un nou article 
2. El sistema mostra tots els articles del lloc web 
3. L’usuari fa clic en esborrar article 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada i l’article a esborrar existeix. 

Postcondicions:  El sistema esborra l’article. 

 

Modificar article 

Descripció:  L’usuari vol modificar un article  
Actors: Gestor de contingut, administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en crear un nou article 
2. El sistema mostra tots els articles del lloc web 
3. L’usuari fa clic en l’article que vol modificar. 
4. El sistema mostra un formulari amb el contingut de l’article a modificar. 
5. L’usuari modifica les dades del formulari 
6. L’usuari fa clic en desa 
7. El sistema mostra la llista d’articles 

Cursos alternatius  

7. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 6, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 4.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema modifica les dades de l’article. 
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Afegir entrada al blog 

Descripció:  Un usuari vol afegir una nova entrada a un blog. 
Actors: Blogger, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en gestionar blog. 
2. El sistema mostra les entrades de l’usuari al blog. 
3. L’usuari fa clic en nova entrada. 
4. El sistema mostra un formulari d’entrada al blog. 
5. L’usuari omple el formulari. 
6. L’usuari fa clic en desa 
7. El sistema mostra la llista amb la nova entrada al blog. 

Cursos alternatius  

6. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 6, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 4.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema afegeix una nova entrada al blog. 

Modificar entrada al blog 

Descripció:  Un usuari vol modificar una entrada a un blog. 
Actors: Blogger, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en gestionar blog. 
2. El sistema mostra les entrades de l’usuari al blog. 
3. L’usuari fa clic en la entrada que vol modificar. 
4. El sistema mostra un formulari d’entrada al blog  amb les dades de l’entrada a 

modificar. 
5. L’usuari modifica el formulari. 
6. L’usuari fa clic en desa 
7. El sistema mostra la llista d’entrades al blog. 

Cursos alternatius  

6. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 6, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 4.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema modifica  la entrada al blog. 
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7.2.1.4. Gestió de cursos 

 

 

 

 

Especificació 5 Gestió de cursos 
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Acceptar alumne 

Descripció:  Un professor vol acceptar un alumne en un curs 
Actors: Professor, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en el gestor de cursos 
2. El sistema mostra les opcions 
3. L’usuari fa clic en inscripcions 
4. El sistema mostra les inscripcions fetes 
5. L’usuari selecciona la inscripció que vol modificar 
6. El sistema mostra les dades de la inscripció 
7. L’usuari habilita la inscripció 
8. L’usuari fa clic desa. 
9. El sistema mostra la inscripció activa. 

Cursos alternatius  

8. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 6.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema modifica les dades de la inscripció. 

 

Afegir contingut al curs 

Descripció:  Un usuari vol afegir contingut al curs. 
Actors: Professor, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en el curs. 
2. El sistema mostra les dades del curs. 
3. L’usuari fa clic en activa edició. 
4. L’usuari fa clic en nou contingut. 
5. El sistema mostra un menú del tipus de contingut. 
6. L’usuari escull el tipus de contingut. 
7. El sistema mostra un formulari amb les dades necessàries a omplir pel nou contingut. 
8. L’usuari omple el formulari. 
9. L’usuari fa clic en guardar. 
10. L’usuari fa clic en desactiva edició 
11. El sistema mostra el nou contingut. 

Cursos alternatius  

8. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 6.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema afegeix un nou contingut al curs. 
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Afegir notes d'un alumne en una activitat del curs 

Descripció:  Un usuari vol afegir noves qualificacions a un alumne 
Actors: Professor, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari selecciona el curs. 
2. El sistema mostra les dades del curs. 
3. L’usuari fa clic en qualificacions. 
4. El sistema mostra les qualificacions de tots els alumnes. 
5. L’usuari fa clic en activar edició. 
6. L’usuari omple les qualificacions d’aquells camps que vol modificar. 
7. L’usuari fa clic en actualitza. 
8. L’usuari fa clic en desactiva edició. 
9. El sistema mostra les qualificacions actualitzades.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema modifica les dades de les qualificacions en el curs. 

 

Esborrar contingut d'un curs 

Descripció:  Un usuari vol esborrar contingut al curs. 
Actors: Professor, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en el curs. 
2. El sistema mostra les dades del curs. 
3. L’usuari fa clic en activa edició 
4. L’usuari fa clic suprimeix. 
5. El sistema mostra una finestra de confirmació. 
6. L’usuari fa clic en acceptar. 
7. L’usuari fa clic en desactiva edició 
8. El sistema mostra el contingut del curs. 

Cursos alternatius  

6. L’usuari fa clic en cancel·la, el cas d’us passa al punt 8. 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema modifica el contingut del curs. 
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Modificar contingut d'un curs 

Descripció:  Un usuari vol modificar un contingut al curs. 
Actors: Professor, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en el curs. 
2. El sistema mostra les dades del curs. 
3. L’usuari fa clic en activa edició 
4. L’usuari fa clic en modificar contingut. 
5. El sistema mostra un menú del tipus de contingut. 
6. L’usuari escull el tipus de contingut. 
7. El sistema mostra un formulari amb les dades necessàries a omplir pel nou contingut 
8. L’usuari omple el formulari 
9. L’usuari fa clic en guardar. 
10. L’usuari fa clic en desactiva edició 
11. El sistema mostra el nou contingut. 

Cursos alternatius  

9. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 6.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema modifica el contingut al curs. 

 

Modificar curs 

Descripció:  Un usuari vol modificar les seves dades del curs 
Actors: Professor, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en el curs. 
2. El sistema mostra les dades del curs. 
3. L’usuari fa clic en editar paràmetres 
4. El sistema mostra un formulari amb les dades del curs 
5. L’usuari modifica les dades del curs. 
6. L’usuari fa clic en desa els canvis 
7. El sistema mostra les dades del curs. 

Cursos alternatius  

6. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 6, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 4.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema modifica les dades del curs. 
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Participar en activitats del curs 

Descripció:  Un usuari vol participar en una activitat d’un curs 
Actors: Alumne 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en el curs 
2. El sistema mostra les dades del curs 
3. L’usuari fa clic en l’activitat en la que vol participar 
4. El sistema mostra l’activitat. 
5. L’usuari finalitza l’activitat. 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada i és alumne del curs. 

Postcondicions:  El sistema modifica les dades de participació de l’usuari a l’activitat. 

 

Rebutjar alumne 

Descripció:  Un professor vol rebutjar un alumne en un curs 
Actors: Professor, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en el gestor de cursos 
2. El sistema mostra les opcions 
3. L’usuari fa clic en inscripcions 
4. El sistema mostra les inscripcions fetes 
5. L’usuari selecciona esborrar inscripció. 
6. El sistema no mostra la inscripció 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema modifica les dades de la inscripció. 

 

Veure curs 

Descripció:  Un usuari vol veure les seves dades 
Actors: Alumne, professor, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en el curs 
2. El sistema mostra les dades del curs 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 
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7.2.1.5. Gestió de fòrums 

 

Veure contingut 

Descripció:  Un usuari vol veure el contingut d’un tema 
Actors: Usuari convidat, Usuari registrat, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en fòrums 
2. Els sistema mostra els fòrums visibles per l’usuari. 
3. L’usuari selecciona el fòrum 
4. Els sistema mostra els temes visibles per l’usuari. 
5. L’usuari selecciona el tema que vol visualitzar. 
6. El sistema mostra les respostes del tema. 

 

 

 

 

 

Especificació 6 Gestió de fòrums 

 uc Gestió de forums

Gestió de forums

Veure contingut

Afegir tema

Editar resposta

Usuari conv idat

(from Actors)

Usuari registrat

(from Actors)

Afegir resposta
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Afegir tema 

Descripció:  Un usuari vol afegir un nou tema al fòrum 
Actors: Usuari registrat, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en fòrums 
2. Els sistema mostra els fòrums visibles per l’usuari. 
3. L’usuari selecciona el fòrum. 
4. El sistema mostra els temes dels fòrums. 
5. L’usuari fa clic en nou tema. 
6. El sistema mostra un formulari. 
7. L’usuari omple el formulari. 
8. L’usuari fa clic en publica. 
9. El sistema mostra el nou tema al fòrum. 

Cursos alternatius  

8. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 6.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema afegeix un nou tema al fòrum. 

 

  

Afegir resposta 

Descripció:  Un usuari vol afegir una nova resposta a un tema. 
Actors: Usuari registrat, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en fòrums 
2. Els sistema mostra els fòrums visibles per l’usuari. 
3. L’usuari selecciona el fòrum. 
4. El sistema mostra els temes dels fòrum. 
5. L’usuari fa clic en el tema que vol visualitzar. 
6. El sistema mostra els respostes del tema. 
7. L’usuari fa clic en nova resposta. 
8. El sistema mostra un formulari. 
9. L’usuari omple el formulari. 
10. L’usuari fa clic en publica. 
11. El sistema mostra la nova resposta al tema. 

Cursos alternatius  

10. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 10, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 8.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema afegeix una nova resposta al tema. 
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Editar resposta 

Descripció:  Un usuari vol modificar una resposta d’un tema 
Actors: Usuari registrat, Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en fòrums 
2. Els sistema mostra els fòrums visibles per l’usuari. 
3. L’usuari selecciona el fòrum. 
4. El sistema mostra els temes dels fòrum. 
5. L’usuari fa clic en el tema que vol visualitzar. 
6. El sistema mostra els respostes del tema. 
7. L’usuari fa clic en modificar la resposta. 
8. El sistema mostra un formulari amb les dades de la resposta. 
9. L’usuari modifica el formulari. 
10. L’usuari fa clic en publica. 
11. El sistema mostra la nova resposta al tema. 

Cursos alternatius  

10. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 10, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 8.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada i és propietari de la resposta. 

Postcondicions:  El sistema modifica les dades de la resposta. 
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7.2.1.6. Gestió de calendaris 

Afegir esdeveniment 

Descripció:  L’usuari vol afegir un nou esdeveniment 
Actors: Gestor de contingut, administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en crear un nou esdeveniment 
2. El sistema mostra un formulari 
3. L’usuari omple el formulari 
4. L’usuari fa clic en desar 
5. El sistema mostra la llista el nou esdeveniment 

Cursos alternatius  

4. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 4, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 2.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema afegeix un nou esdeveniment. 

 uc Gestió de caldendaris

Gestió de calendaris

Esborrar 

esdev eniment

Afegir esdev eniment

Consultar 

esdev eniment

Consultar tots els 

esdev eniments

Modificar 

esdev eniment

Administrator

(from Actors)

Gestor de contingut

(from Actors)

Usuari registrat

(from Actors)

Usuari conv idat

(from Actors)

Especificació 7 Gestió del calendari 



Redisseny i migració d’un web amb Joomla 27 de junio de 2014 
 

PÁGINA 59 

Esborrar esdeveniment 

Descripció:  L’usuari vol esborrar un esdeveniment 
Actors: Gestor de contingut, administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic al calendari. 
2. El sistema mostra el calendari amb els esdeveniments que pot visualitzar 
3. L’usuari fa clic en l’esdeveniment que vol esborrar. 
4. El sistema mostra les dades del esdeveniment. 
5. L’usuari fa clic en modificar esdeveniment. 
6. Els sistema mostra un formulari. 
7. L’usuari fa clic en esborrar esdeveniment. 
8. El sistema mostra un confirmador 
9. L’usuari accepta esborrar l’esdeveniment. 
10. El sistema mostra el dia on estava l’esdeveniment sense aquest. 

Cursos alternatius  

9. L’usuari fa clic en cancel·la, el cas d’ús acaba. 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema esborra l’esdeveniment. 

 

Modificar esdeveniment 

Descripció:  L’usuari vol esborrar un esdeveniment 
Actors: Gestor de contingut, administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic al calendari. 
2. El sistema mostra el calendari amb els esdeveniments que pot visualitzar 
3. L’usuari fa clic en l’esdeveniment que vol esborrar. 
4. El sistema mostra les dades de l’esdeveniment. 
5. L’usuari fa clic en modificar esdeveniment. 
6. El sistema mostra un formulari. 
7. L’usuari fa clic en modificar esdeveniment. 
8. El sistema mostra un formulari 
9. L’usuari omple el formulari. 
10. L’usuari fa clic en desar. 
11. El sistema mostra el dia amb l’esdeveniment. 

Cursos alternatius  

10. L’usuari fa clic en cancel·la, el cas d’ús acaba. 

10. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després 
del   punt 10, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten i torna al punt 8. 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  El sistema modifica l’esdeveniment. 
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Consultar tots els esdeveniments 

Descripció:  L’usuari vol consultar els esdeveniments 
Actors: Usuari registrat, Usuari convidat, administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic al calendari. 
2. El sistema mostra el calendari amb els esdeveniments que pot visualitzar 

 

Consultar un esdeveniment 

Descripció:  L’usuari vol consultar un esdeveniment 
Actors: Usuari registrat, Usuari convidat, administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic al calendari. 
2. El sistema mostra el calendari amb els esdeveniments que pot visualitzar 
3. L’usuari fa clic en l’esdeveniment que vol esborrar. 
4. El sistema mostra les dades del esdeveniment. 
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7.2.1.7. Gestió Wiki 

 

 

Especificació 8 Gestió de la Wiki 

 

Afegir una pagina a la wiki 

Descripció: Crea una nova pàgina a la wiki.  
Actor: Administrador, Administrador Auxiliar, Administrador de secció. Soci, Usuari enregistrat 
(iniciadors)  
Curs d’esdeveniments:  

Curs general  
1. L’usuari entra a la wiki.  

2. El sistema mostra a pàgina principal de la wiki.  
3. L’usuari selecciona modificar la pàgina i afegeix un link amb un títol i guarda.  

4. El sistema crea una nova pàgina buida.  
Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. El títol del no link no existeix al sistema.  

Postcondicions: El sistema guarda la nova pàgina de la wiki.  
 
 
 
 
 
 
 

 uc Gestió de la wiki

Gestió wiki

Afegir pagina a la 

wiki

Modificar pagina

Administrator

(from Actors)

Usuari registrat

(from Actors)
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Modificar una pàgina a la wiki  

Descripció: Modifica la pàgina seleccionada.  
Actor: Administrador, Administrador Auxiliar, Administrador de secció. Soci, Usuari enregistrat 
(iniciadors)  
Curs d’esdeveniments:  

Curs general  
1. L’usuari entra a la wiki.  
2. El sistema mostra a pàgina principal de la wiki.  
3. L’usuari accedeix a la pàgina que vol modificar.  
4. El sistema mostra la pàgina seleccionada.  
5. L’usuari escull editar la pàgina seleccionada.  
6. El sistema mostra la pàgina en format edició.  
7. L’usuari fa la edició de les dades i guarda.  
8. El sistema guarda els canvis fets a la pàgina seleccionada.  

Cursos alternatius  
8.  L’administrador cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2.  

Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. El títol del no link no existeix al sistema.  

Postcondicions: El sistema guarda la nova pàgina de la wiki. 
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 Gestió del lloc web a través de l’administrador del lloc web 

 

7.2.2.1. Gestió accés administrador 

 

Iniciar sessió 

Descripció:  L’usuari vol accedir al lloc d’administració 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari entra a la adreça de l’administrador 
2. El sistema mostra un formulari amb usuari i contrasenya 
3. L’usuari introdueix les dades 
4. L’usuari fa clic en Entra 
5. El sistema mostra el lloc d’administració del lloc web. 

Cursos alternatius  
4. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 4, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 
o que falten i torna al punt 2.  

Precondicions: cap 

Postcondicions:  El sistema inicia la sessió d’usuari. 

 

 uc Gestió acces administrador

Gestió access administrador

Modificar access al 

administrador

Iniciar sessió

Tancar sessió

Administrator

(from Actors)

Especificació 9 Gestió d’accés al administrador 
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Modificar accés a l’administrador 

Descripció:  L’usuari vol canviar la paraula secreta per accedir a l’administrador 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari executa el component JSecureLite 
2. El sistema mostra un formulari. 
3. L’usuari introdueix les dades 
4. L’usuari fa clic en Desa 
5. El sistema mostra el lloc d’administració del lloc web. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  El sistema modifica l’accés a l’administrador. 

 

Tancar sessió 

Descripció:  L’usuari vol tancar la sessió d’administrador 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en opcions 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en Desconecta 
4. El sistema mostra la pàgina principal del lloc web. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  El sistema tanca la sessió d’administrador. 
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7.2.2.2. Gestió d’usuaris 

 

Consultar usuaris 

Descripció:  L’usuari vol consultar tots els usuaris del sistema 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en gestor d’usuaris. 
2. El sistema mostra tots els usuaris disponibles. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en l’administrador 

 

 

 uc Administració d'usuaris

Gestió d'usuaris

Consultar usuaris

Crear grup d'usuari

Crear niv ell d'acess

Crear usuari

Esborrar grup 

d'usuaris

Esborrar niv ell 

d'acess

Esborrar usuari

Modificar grup 

d'usuari

Modificar niv ell 

d'acess

Modificar usuari

Veure tots els 

usuaris

Administrator

(from Actors)

Especificació 10 Gestor d'usuaris del administrador 
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Crear grup d’usuaris 

Descripció:  L’usuari vol crear un nou grup d’usuaris 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en Usuaris. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en grups. 
4. El sistema mostra els grups disponibles. 
5. L’usuari fa clic en nou. 
6. El sistema mostra un formulari 
7. L’usuari omple el formulari. 
8. L’usuari fa clic en Desa i tanca. 
9. El sistema emmagatzema el grup. 
10. El sistema mostra la llista de grups. 

Cursos alternatius  

8. L’usuari fa clic en cancel·la, el cas d’ús acaba 

8. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després 
del   punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten i torna al punt 6. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en l’administrador 

Postcondicions:  Es crea un nou grup d’usuaris al sistema 

 

Crear nivell d’accés 

Descripció:  L’usuari vol crear un nou nivell d’accés d’usuaris 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en Usuaris. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en Nivells d’accés. 
4. El sistema mostra els nivells d’accés disponibles. 
5. L’usuari fa clic en nou. 
6. El sistema mostra un formulari i un conjunt de grups disponibles 
7. L’usuari omple el formulari i selecciona algun dels grups disponibles. 
8. L’usuari fa clic en Desa i tanca. 
9. El sistema emmagatzema el nivell d’accés. 
10. El sistema mostra la llista de nivells d’accés. 

Cursos alternatius  

7. L’usuari fa clic en cancel·la, el cas d’ús acaba 

7. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després 
del punt 7, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten i torna al punt 5. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  Es crea un nou nivell d’accés d’usuaris al sistema 
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Crear usuari 

Descripció:  L’usuari vol crear un nou usuari 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en Usuaris. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en Gestor d’usuaris. 
4. El sistema mostra els usuaris disponibles. 
5. L’usuari fa clic en nou. 
6. El sistema mostra un formulari. 
7. L’usuari omple el formulari 
8. L’usuari fa clic en Desa i tanca. 
9. El sistema emmagatzema el nou usuari. 
10. El sistema mostra la llista d’usuaris. 

Cursos alternatius  

8. L’usuari fa clic en cancel·la, es va al punt 10. 

8. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després 
del   punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten i torna al punt 6. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  Es crea un nou usuari al sistema 

 

Esborrar grup d’usuaris 

Descripció:  L’usuari vol esborrar un grup d’usuaris 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en Usuaris. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en grups. 
4. El sistema mostra els grups disponibles. 
5. L’usuari selecciona un grup. 
6. L’usuari fa clic en paperera. 
7. El sistema mostra una finestra de confirmació 
8. L’usuari accepta. 
9. El sistema mostra la llista de grups disponibles. 

Cursos alternatius  

8. L’usuari fa clic en cancel·la, el cas d’ús acaba 

6. El grup que es vol esborrar està assignat en algun cas, el sistema mostra un missatge 
d’error i es continua al punt 9. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  S’esborra un grup d’usuaris del sistema 
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Veure tots els usuaris 

Descripció:  L’usuari vol veure tots els usuaris 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en Usuaris. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en Gestor d’usuaris. 
4. El sistema mostra tots els usuaris del sistema. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

 

Esborrar nivell d’accés 

Descripció:  L’usuari vol esborrar un nivell d’accés d’usuaris 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en Usuaris. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en nivells d’accés. 
4. El sistema mostra els nivells d’accés disponibles. 
5. L’usuari selecciona un nivell d’accés. 
6. L’usuari fa clic en paperera. 
7. El sistema mostra una finestra de confirmació 
8. L’usuari accepta. 
9. El sistema mostra la llista de nivells d’accés disponibles. 

Cursos alternatius  
7. El nivells d’accés que es vol esborrar està assignat en algun cas, el sistema mostra un 

missatge d’error i es continua al punt 9. 
Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  S’esborra un nivell d’accés d’usuaris del sistema 
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Esborrar usuari 

Descripció:  L’usuari vol esborrar un usuari 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en Usuaris. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en gestor d’usuaris. 
4. El sistema mostra els usuaris disponibles. 
5. L’usuari selecciona un usuari. 
6. L’usuari fa clic en paperera. 
7. El sistema mostra una finestra de confirmació 
8. L’usuari accepta. 
9. El sistema mostra la llista d’usuaris disponibles. 

Cursos alternatius  
6. El nivells d’accés que es vol esborrar està assignat en algun cas, el sistema mostra un 

missatge d’error i es continua al punt 9. 
Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  S’esborra un grup d’usuaris del sistema 

 

Modificar grup d’usuaris 

Descripció:  L’usuari vol modificar  un grup d’usuaris 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en Usuaris. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en grups. 
4. El sistema mostra els grups disponibles. 
5. L’usuari selecciona el grup que vol modificar 
6. L’usuari fa clic en editar. 
7. El sistema mostra un formulari amb les dades del grup 
8. L’usuari modifica el formulari. 
9. L’usuari fa clic en Desa i tanca. 
10. El sistema emmagatzema el grup. 
11. El sistema mostra la llista de grups. 

Cursos alternatius  

9. L’usuari fa clic en cancel·la, el cas d’ús acaba 

9. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després 
del   punt 9, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten i torna al punt 7. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  És modifica un nou grup d’usuaris al sistema 
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Modifica nivell d’accés 

Descripció:  L’usuari vol modificar  un nivell d’accés d’usuaris 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en Usuaris. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en nivells d’accés. 
4. El sistema mostra els nivells d’accés disponibles. 
5. L’usuari selecciona el nivells d’accés que vol modificar 
6. L’usuari fa clic en editar. 
7. El sistema mostra un formulari amb les dades del nivell d’accés i els grups seleccionats 
8. L’usuari modifica el formulari i modifica els grups seleccionats 
9. L’usuari fa clic en Desa i tanca. 
10. El sistema emmagatzema el nivell d’accés. 
11. El sistema mostra la llista de grups. 

Cursos alternatius  

10. L’usuari fa clic en cancel·la, el cas d’ús acaba 

10. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després 
del punt 9, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten i torna al punt 7. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en l’administrador 

Postcondicions:  Es modifica el nivell d’accés d’usuaris al sistema 

 

Modificar usuari 

Descripció:  L’usuari vol modificar  un usuari 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en Usuaris. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en gestor de usuaris. 
4. El sistema mostra els usuari disponibles. 
5. L’usuari selecciona l’usuari que vol modificar 
6. L’usuari fa clic en editar. 
7. El sistema mostra un formulari amb les dades de l’usuari seleccionat 
8. L’usuari modifica el formulari. 
9. L’usuari fa clic en Desa i tanca. 
10. El sistema emmagatzema el usuari 
11. El sistema mostra la llista de usuari. 

Cursos alternatius  

9. L’usuari fa clic en cancel·la, el cas d’ús acaba 

9. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després 
del   punt 9, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten i torna al punt 7. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  Es modifica un usuari del lloc web 
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7.2.2.3. Gestió de contingut 

 

 

Afegir article 

Descripció:  L’usuari vol crear un nou article 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

 uc Administració contingut

Gestió de contingut

Esborrar categoria

Afegir article

Afegir categoria

Esborrar article

Modificar article

Modificar categoria

Veure articles

Veure categories

Administrator

(from Actors)

Especificació 11 Gestor de contingut 
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Curs general   
1. L’usuari fa clic en Contingut. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en Gestor d’articles. 
4. El sistema mostra els articles disponibles. 
5. L’usuari fa clic en nou. 
6. El sistema mostra un formulari. 
7. L’usuari omple el formulari 
8. L’usuari fa clic en Desa i tanca. 
9. El sistema emmagatzema el nou article. 
10. El sistema mostra la llista d’articles. 

Cursos alternatius  

9. L’usuari fa clic en cancel·la, es va al punt 10. 

9. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després 
del   punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten i torna al punt 6. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  Es crea un nou article al sistema 

 

Afegir categoria 

Descripció:  L’usuari vol crear una nova categoria 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en Contingut. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en Gestor de categories. 
4. El sistema mostra les categories disponibles. 
5. L’usuari fa clic en nou. 
6. El sistema mostra un formulari. 
7. L’usuari omple el formulari 
8. L’usuari fa clic en Desa i tanca. 
9. El sistema emmagatzema la nova categoria. 
10. El sistema mostra la llista de categories. 

Cursos alternatius  

10. L’usuari fa clic en cancel·la, es va al punt 10. 

10. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després 
del   punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten i torna al punt 6. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  Es crea una nova categoria al sistema 

Esborrar article 

Descripció:  L’usuari vol eliminar un article 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
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1. L’usuari fa clic en Contingut. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en Gestor d’articles. 
4. El sistema mostra els articles disponibles. 
5. L’usuari selecciona l’article que vol esborrar 
6. L’usuari fa clic en paperera 
7. El sistema esborra l’article 
8. El sistema mostra la llista d’articles disponibles 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en l’administrador 

Postcondicions:  S’elimina un article al sistema 

 

Esborrar categoria 

Descripció:  L’usuari vol eliminar una categoria 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en Contingut. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en Gestor de categories. 
4. El sistema mostra les categories disponibles. 
5. L’usuari selecciona la categoria que vol esborrar 
6. L’usuari fa clic en paperera 
7. El sistema esborra la categoria 
8. El sistema mostra la llista de categories disponibles 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en l’administrador 

Postcondicions:  S’elimina una categoria del sistema 
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Modificar article 

Descripció:  L’usuari vol modificar un article 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en Contingut. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en Gestor d’articles. 
4. El sistema mostra els articles disponibles. 
5. L’usuari selecciona l’article que vol modificar. 
6. L’usuari fa clic en editar. 
7. El sistema mostra un formulari amb les dades de l’article. 
8. L’usuari modifica el formulari 
9. L’usuari fa clic en Desa i tanca. 
10. El sistema emmagatzema l’article modificat. 
11. El sistema mostra la llista d’articles. 

Cursos alternatius  

9. L’usuari fa clic en cancel·la, es va al punt 10. 

9. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després 
del   punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten i torna al punt 6. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  Es modifica un article al sistema 

 

Modificar categoria 

Descripció:  L’usuari vol modificar una categoria 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en Contingut. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en Gestor de categories. 
4. El sistema mostra les categories disponibles. 
5. L’usuari selecciona la categoria que vol modificar. 
6. L’usuari fa clic en editar. 
7. El sistema mostra un formulari amb les dades de la categoria. 
8. L’usuari modifica el formulari 
9. L’usuari fa clic en Desa i tanca. 
10. El sistema emmagatzema la categoria modificada. 
11. El sistema mostra la llista de categories. 

Cursos alternatius  

10. L’usuari fa clic en cancel·la, es va al punt 10. 

10. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després 
del   punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten i torna al punt 6. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  Es modifica la categoria al sistema 
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Veure articles 

Descripció:  L’usuari vol veure tots els articles disponibles 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en Contingut. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en Gestor d’articles. 
4. El sistema mostra la llista d’articles disponibles 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

 

Veure categories 

Descripció:  L’usuari vol veure tots les categories disponibles 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en Contingut. 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en Gestor de categories. 
4. El sistema mostra la llista de categories disponibles 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 
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7.2.2.4. Gestió de blogs 

 

Especificació 12 Gestió de blogs 

 

Afegir blog 

Descripció:  L’usuari vol crear un nou blog 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en el component Zoo. 
2. El sistema mostra els blogs disponibles. 
3. L’usuari fa clic en nou. 
4. El sistema mostra un formulari 
5. L’usuari omple el formulari 
6. L’usuari fa clic en desa i tanca. 
7. El sistema emmagatzema el nou blog 
8. El sistema mostra els blogs disponibles. 

Cursos alternatius  

6. L’usuari fa clic en cancel·la, es va al punt 8. 

6. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després 
del   punt 6, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten i torna al punt 4. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  Es crea un nou blog al sistema 

 

 uc Administració de blogs

Gestió del blog

Editar blog

Afegir blog

Afegir entrada

Esborrar blog

Esborrar entrada

Modificar entrada

Veure entrades d'un 

blog

Administrator

(from Actors)
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Afegir entrada 

Descripció:  L’usuari vol crear una nova entrada en un blog 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en el component Zoo. 
2. El sistema mostra els blogs disponibles. 
3. L’usuari fa clic en el blog on vol afegir la entrada. 
4. El sistema mostra les entrades disponibles al blog 
5. L’usuari fa clic en nou. 
6. El sistema mostra un formulari 
7. L’usuari omple el formulari 
8. L’usuari fa clic en desa i tanca. 
9. El sistema emmagatzema la nova entrada al blog 
10. El sistema mostra les entrades del blog. 

Cursos alternatius  

8. L’usuari fa clic en cancel·la, es va al punt 8. 

8. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després 
del   punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten i torna al punt 6. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  Es crea un una nova entrada al blog 

 

Editar blog 

Descripció:  L’usuari editar un  blog 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en el component Zoo. 
2. El sistema mostra els blogs disponibles. 
3. L’usuari selecciona el blog que vol editar. 
4. El sistema mostra les entrades del blog. 
5. L’usuari fa clic en configurar blog 
6. El sistema mostra un formulari amb les dades del blog 
7. L’usuari modifica el formulari 
8. L’usuari fa clic en desa i tanca. 
9. El sistema emmagatzema les dades del blog 
10. El sistema mostra les entrades del blog. 

Cursos alternatius  

8. L’usuari fa clic en cancel·la, es va al punt 10. 

8. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després 
del   punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten i torna al punt 6. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  Es modifica les dades del blog al sistema 
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Esborrar blog 

Descripció:  L’usuari vol esborrar un blog 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en el component Zoo. 
2. El sistema mostra els blogs disponibles. 
3. L’usuari selecciona el blog que vol esborrar. 
4. L’usuari fa clic en paperera. 
5. El sistema mostra un missatge de confirmació 
6. L’usuari accepta. 
7. El sistema esborra el blog 
8. El sistema mostra la llista de blogs disponibles 

Cursos alternatius  

6. L’usuari fa clic en cancel·la, es va al punt 8. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  És esborrat un blog del sistema 

 

Esborrar entrada 

Descripció:  L’usuari vol esborrar una entrada d’un blog 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en el component Zoo. 
2. El sistema mostra els blogs disponibles. 
3. L’usuari selecciona un blog. 
4. El sistema mostra les entrades del blog seleccionat. 
5. L’usuari selecciona la entrada que vol esborrar 
6. L’usuari fa clic en paperera. 
7. El sistema mostra un missatge de confirmació 
8. L’usuari accepta. 
9. El sistema esborra l’entrada del blog 
10. El sistema mostra les entrades del blog. 

Cursos alternatius  

8. L’usuari fa clic en cancel·la, es va al punt 10. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  És esborrada una entrada d’un blog del sistema 
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Modificar entrada 

Descripció:  L’usuari vol editar una entrada d’un blog 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en el component Zoo. 
2. El sistema mostra els blogs disponibles. 
3. L’usuari selecciona el blog que vol editar. 
4. El sistema mostra les entrades del blog. 
5. L’usuari fa clic en la entrada del blog que vol modificar 
6. El sistema mostra un formulari amb les dades de la entrada 
7. L’usuari modifica el formulari 
8. L’usuari fa clic en desa i tanca. 
9. El sistema emmagatzema les dades de la entrada del blog 
10. El sistema mostra les entrades del blog. 

Cursos alternatius  

8. L’usuari fa clic en cancel·la, es va al punt 10. 

8. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després 
del   punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten i torna al punt 6. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 

Postcondicions:  Es modifica les dades de la entrada del blog al sistema 

  

Veure entrades d'un blog 

Descripció:  L’usuari vol editar una entrada d’un blog 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general   
1. L’usuari fa clic en el component Zoo. 
2. El sistema mostra els blogs disponibles. 
3. L’usuari selecciona el blog que vol editar. 
4. El sistema mostra les entrades del blog. 

Precondicions: L’usuari ha iniciat sessió en el administrador 
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7.2.2.5. Gestió de cursos 

 

Especificació 13 Gestió de cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 uc Administració de cursos

Gestió de cursos

Esborrar curs

Afegir categoria

Afegir curs

Assignar professor

Crear copia d'un curs

Esborrar categoria

Importar copia d'un 

curs

Modificar categoria

Modificar curs

Veure categories

Veure cursos

Administrator

(from Actors)
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Assignar professor 

Descripció:  L’usuari vol assignar un professor al curs 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en el gestor de cursos 
2. El sistema mostra les opcions 
3. L’usuari fa clic en inscripcions 
4. El sistema mostra les inscripcions fetes 
5. L’usuari selecciona la inscripció que vol modificar 
6. El sistema mostra les dades de la inscripció 
7. L’usuari habilita la inscripció 
8. L’usuari fa clic desa. 
9. El sistema mostra la inscripció activa. 
10. L’usuari fa clic en el rol de usuari. 
11. El sistema mostra els rols disponibles. 
12. L’usuari fa clic en professor. 
13. El sistema emmagatzema el nou professor del curs. 
14. El sistema mostra la llista de inscripcions. 

Cursos alternatius  

8. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 6.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  S’afegeix un nou professor al curs. 
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Crear copia d'un curs 

Descripció:  L’usuari vol fer una copia de seguretat del curs 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en el gestor de cursos 
2. El sistema mostra les opcions 
3. L’usuari fa clic en copia de seguretat. 
4. El sistema mostra un formulari d’opcions de copia 
5. L’usuari selecciona les opcions 
6. L’usuari fa clic en següent 
7. El sistema mostra un formulari d’opcions de copia 
8. L’usuari selecciona les opcions 
9. L’usuari fa clic en següent 
10. El sistema mostra les opcions marcades. 
11. L’usuari fa clic en fes la copia 
12. El sistema confirma la copia de seguretat. 

Cursos alternatius  

11. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  Es crea una copia de seguretat del curs. 

 

Esborrar categoria 

Descripció:  L’usuari vol esborrar una categoria 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en l’administrador del lloc 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en cursos 
4. El sistema mostra un menú. 
5. L’usuari fa clic en afegeix en afegeix/edita cursos. 
6. El sistema mostra el conjunt de categories. 
7. L’usuari selecciona la categoria que vol eliminar 
8. L’usuari fa clic en opcions. 
9. El sistema mostra un menú. 
10. L’usuari selecciona suprimeix 
11. El sistema demana un confirmació. 
12. L’usuari fa clic en suprimeix. 
13. El sistema mostra la llista de categories, 

Cursos alternatius  

12. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

12. La categoria té cursos i per tant no es pot eliminar. El cas d’us acaba. 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  S’elimina una categoria del sistema 
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Esborrar curs 

Descripció:  L’usuari vol esborrar una categoria 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en l’administrador del lloc 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en cursos 
4. El sistema mostra un menú. 
5. L’usuari fa clic en afegeix en afegeix/edita cursos. 
6. El sistema mostra el conjunt de categories. 
7. L’usuari fa clic en la categoria del curs 
8. El sistema mostra el cursos de la categoria 
9. L’usuari selecciona el curs. 
10. L’usuari fa clic en suprimeix. 
11. El sistema demana un confirmació. 
12. L’usuari fa clic en suprimeix. 
13. El sistema mostra la llista de categories, 

Cursos alternatius  

13. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

13. La categoria té cursos i per tant no es pot eliminar. El cas d’us acaba. 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  S’elimina un curs del sistema 

 

Importar copia d'un curs 

Descripció:  L’usuari vol recuperar una copia de seguretat del curs 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa el cas d’us Crear un curs. 
2. L’usuari fa clic en administració del curs. 
3. El sistema mostra un menú. 
4. L’usuari fa clic en importa 
5. El sistema mostra les copies de seguretat fetes. 
6. L’usuari selecciona la copia de seguretat escollida 
7. L’usuari fa clic en continua 
8. EL sistema mostra un conjunt d’opcions 
9. L’usuari selecciona les opcions adients. 
10. L’usuari fa clic en fes la importació. 
11. El sistema mostra el curs. 

Cursos alternatius  

10. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  Es recupera una copia de seguretat del curs. 
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Modificar categoria 

Descripció:  L’usuari vol modificar una categoria 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en l’administrador del lloc 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en cursos 
4. El sistema mostra un menú. 
5. L’usuari fa clic en afegeix en afegeix/edita cursos. 
6. El sistema mostra el conjunt de categories. 
7. L’usuari selecciona la categoria que vol modificar 
8. L’usuari fa clic en opcions. 
9. El sistema mostra un menú. 
10. L’usuari selecciona modifica 
11. El sistema mostra un formulari 
12. L’usuari modifica el formulari 
13. L’usuari fa clic en desa. 
14. El sistema mostra la llista de categories, 

Cursos alternatius  

13. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

13. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 13, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 11.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  Es modifica la categoria del sistema 
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Modificar curs 

Descripció:  L’usuari vol modificar un curs 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en l’administrador del lloc 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en cursos 
4. El sistema mostra un menú. 
5. L’usuari fa clic en afegeix en afegeix/edita cursos. 
6. El sistema mostra el conjunt de categories. 
7. L’usuari fa clic en la categoria del curs. 
8. El sistema mostra els cursos de la categoria 
9. L’usuari selecciona el curs. 
10. L’usuari fa clic en opcions. 
11. El sistema mostra un menú. 
12. L’usuari selecciona modifica 
13. El sistema mostra un formulari 
14. L’usuari modifica el formulari 
15. L’usuari fa clic en desa. 
16. El sistema mostra la llista de cursos de la categoria, 

Cursos alternatius  

15. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

15. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 15, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 13.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  Es modifica un curs del sistema 
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Veure categories 

Descripció:  L’usuari vol veure les categories. 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en l’administrador del lloc 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en cursos 
4. El sistema mostra un menú. 
5. L’usuari fa clic en afegeix en afegeix/edita cursos. 
6. El sistema mostra el conjunt de categories. 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

 
 

Veure cursos 

Descripció:  L’usuari vol veure tos els cursos d’una categoria 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en l’administrador del lloc 
2. El sistema mostra un menú. 
3. L’usuari fa clic en cursos 
4. El sistema mostra un menú. 
5. L’usuari fa clic en afegeix en afegeix/edita cursos. 
6. El sistema mostra el conjunt de categories. 
7. L’usuari fa clic en la categoria del curs. 
8. El sistema mostra els cursos de la categoria 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 
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7.2.2.6. Gestió de fòrums 

 

Especificació 14 Gestió de fòrums de l'administrador 
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Assignar moderador 

Descripció:  L’usuari vol assignar un moderador al forum 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de Forum Kunena. 
2. El sistema mostra el conjunt d’opcions del fòrum. 
3. L’usuari selecciona gestor d’usuaris. 
4. El sistema mostra els usuaris del fòrum 
5. L’usuari selecciona l’usuari que vol que sigui Moderador. 
6. L’usuari fa clic en l’usuari 
7. El sistema mostra un conjunt d’opcions 
8. L’usuari fa clic en Moderador. 
9. El sistema mostra el conjunt de fòrums i categories 
10. L’usuari selecciona els fòrums i si es moderador 
11. L’usuari fa clic en desa 
12. El sistema emmagatzema el nou moderació. 
13. El sistema mostra la llista d’usuaris 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  S’assigna un nou moderador al fòrum 

 

Crear fòrum 

Descripció:  L’usuari vol afegir una nova categoria  
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de Forum Kunena. 
2. El sistema mostra el conjunt d’opcions del fòrum. 
3. L’usuari selecciona gestor de categories. 
4. El sistema mostra les categories i temes del fòrum 
5. L’usuari fa clic en New category 
6. El sistema mostra un formulari 
7. L’usuari omple el formulari 
8. L’usuari fa clic en desa i tanca 
9. El sistema emmagatzema la categoria. 
10. El sistema mostra les categories i temes del forums 

Cursos alternatius  

8. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

8. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 6.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  Es  crea una nova categoria al fòrum. 
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Crear tema 

Descripció:  L’usuari vol afegir un nou tema  
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de Forum Kunena. 
2. El sistema mostra el conjunt d’opcions del fòrum. 
3. L’usuari selecciona gestor de categories. 
4. El sistema mostra les categories i temes del fòrum 
5. L’usuari fa clic en New category 
6. El sistema mostra un formulari 
7. L’usuari omple el formulari 
8. L’usuari selecciona a quina categoria vol que estigui el tema 
9. L’usuari fa clic en desa i tanca 
10. El sistema emmagatzema el tema a la categoria. 
11. El sistema mostra les categories i temes del fòrums 

Cursos alternatius  

9. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

9. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 6.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  Es  crea un nou tema al fòrum. 
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Editar fòrum 

Descripció:  L’usuari vol editar una categoria  
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de Forum Kunena. 
2. El sistema mostra el conjunt d’opcions del fòrum. 
3. L’usuari selecciona gestor de categories. 
4. El sistema mostra les categories i temes del fòrum 
5. L’usuari fa clic en la categoria que vol editar. 
6. El sistema mostra un formulari 
7. L’usuari modifica el formulari 
8. L’usuari fa clic en desa i tanca 
9. El sistema emmagatzema la categoria. 
10. El sistema mostra les categories i temes del fòrums 

Cursos alternatius  

8. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

8. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 6.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  És  editada una categoria 

 

Editar tema 

Descripció:  L’usuari vol editar un tema 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de Forum Kunena. 
2. El sistema mostra el conjunt d’opcions del fòrum. 
3. L’usuari selecciona gestor de categories. 
4. El sistema mostra les categories i temes del fòrum 
5. L’usuari fa clic en el tema que vol editar. 
6. El sistema mostra un formulari 
7. L’usuari modifica el formulari 
8. L’usuari fa clic en desa i tanca 
9. El sistema emmagatzema el tema. 
10. El sistema mostra les categories i temes del fòrums 

Cursos alternatius  

8. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

8. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 6.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions: És  editat un tema del sistema 
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Editar usuari en el fòrum 

Descripció:  L’usuari vol editar un usuari al fòrum 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de Forum Kunena. 
2. El sistema mostra el conjunt d’opcions del fòrum. 
3. L’usuari selecciona gestor d’usuaris. 
4. El sistema mostra els usuaris del fòrum 
5. L’usuari selecciona l’usuari que vol editar. 
6. L’usuari fa clic en l’usuari 
7. El sistema mostra un conjunt d’opcions 
8. L’usuari modifica les opcions pertinents 
9. L’usuari fa clic en desa 
10. El sistema emmagatzema les dades de l’usuari. 
11. El sistema mostra la llista d’usuaris 

Cursos alternatius  

9. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

9. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 9, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt76.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  S’editen les dades de l’usuari al forum 

 

Esborrar fòrum 

Descripció:  L’usuari vol esborrar una categoria  
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de Forum Kunena. 
2. El sistema mostra el conjunt d’opcions del fòrum. 
3. L’usuari selecciona gestor de categories. 
4. El sistema mostra les categories i temes del fòrum 
5. L’usuari selecciona la categoria que vol esborrar. 
6. L’usuari fa clic en esborrar 
7. El sistema esborra la categoria. 
8. El sistema mostra les categories i temes del fòrums 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  És  esborrada una categoria 
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Esborrar tema 

Descripció:  L’usuari vol esborrar un tema 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de Forum Kunena. 
2. El sistema mostra el conjunt d’opcions del fòrum. 
3. L’usuari selecciona gestor de categories. 
4. El sistema mostra les categories i temes del fòrum 
5. L’usuari selecciona el tema que vol esborrar. 
6. L’usuari fa clic en esborrar 
7. El sistema esborra el tema. 
8. El sistema mostra les categories i temes del fòrums 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  És esborrat un tema 

 

Veure forums  

Descripció:  L’usuari vol veure els forums 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de Forum Kunena. 
2. El sistema mostra el conjunt d’opcions del fòrum. 
3. L’usuari selecciona gestor de categories. 
4. El sistema mostra les categories i temes del fòrum 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 
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7.2.2.7. Gestió de calendaris 

 

Especificació 15 Gestió de calendaris de l'administrador 
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Afegir esdeveniment 

Descripció:  L’usuari vol afegir un nou esdeveniment  
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de JEvents. 
2. El sistema mostra un conjunt d’opcions. 
3. L’usuari fa clic en manegar events 
4. El sistema mostra tots els esdeveniments del sistema 
5. L’usuari fa clic en Nou. 
6. El sistema mostra un formulari 
7. L’usuari omple el formulari 
8. L’usuari fa clic en desa i tanca 
9. El sistema registra l’esdeveniment 
10. El sistema mostra la llista d’esdeveniment. 

Cursos alternatius  

8. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

8. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 6.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  Es  crea un nou esdeveniment  

 

Crear calendari 

Descripció:  L’usuari vol afegir un nou calendari  
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de JEvents. 
2. El sistema mostra un conjunt d’opcions. 
3. L’usuari fa clic en manegar calendaris 
4. El sistema mostra tots els calendaris del sistema 
5. L’usuari fa clic en Nou. 
6. El sistema mostra un formulari 
7. L’usuari omple el formulari 
8. L’usuari fa clic en desa i tanca. 
9. El sistema registra el calendari 
10. El sistema mostra la llista el calendari. 

Cursos alternatius  

9. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

9. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 6.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  Es  crea un nou calendari  
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Esborrar calendari 

Descripció:  L’usuari vol esborrar un calendari  
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de JEvents. 
2. El sistema mostra un conjunt d’opcions. 
3. L’usuari fa clic en manegar calendaris 
4. El sistema mostra tots els calendaris del sistema 
5. L’usuari selecciona el calendari a esborrar 
6. L’usuari fa clic en Esborrar. 
7. El sistema esborra el calendari 
8. El sistema mostra la llista dels calendari. 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  Es esborrat un calendari del sistema 

 

Esborrar esdeveniment 

Descripció:  L’usuari vol esborrar un esdeveniment  
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de JEvents. 
2. El sistema mostra un conjunt d’opcions. 
3. L’usuari fa clic en manegar events 
4. El sistema mostra tots els esdeveniments del sistema 
5. L’usuari selecciona l’esdeveniment a esborrar 
6. L’usuari fa clic en Esborrar. 
7. El sistema esborra l’esdeveniment 
8. El sistema mostra la llista dels esdevenint 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  Es esborrat un esdeveniment del sistema 
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Modificar calendari 

Descripció:  L’usuari vol modificar un calendari  
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de JEvents. 
2. El sistema mostra un conjunt d’opcions. 
3. L’usuari fa clic en manegar calendaris 
4. El sistema mostra tots els calendaris del sistema 
5. L’usuari fa clic en el calendari que vol modificar 
6. El sistema mostra un formulari 
7. L’usuari modifica el formulari 
8. L’usuari fa clic en desa i tanca 
9. El sistema modifica  el calendari 
10. El sistema mostra la llista el calendari. 

Cursos alternatius  

8. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

8. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 6.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  Es  modifica un calendari  

 

Modificar esdeveniment 

Descripció:  L’usuari vol modificar un esdeveniment  
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de JEvents. 
2. El sistema mostra un conjunt d’opcions. 
3. L’usuari fa clic en manegar esdeveniment 
4. El sistema mostra tots els esdeveniment del sistema 
5. L’usuari fa clic en el esdeveniment que vol modificar 
6. El sistema mostra un formulari 
7. L’usuari modifica el formulari 
8. L’usuari fa clic en desa i tanca 
9. El sistema modifica  el esdeveniment 
10. El sistema mostra la llista el esdeveniment. 

Cursos alternatius  

9. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

9. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 9, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 6.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  Es  modifica un esdeveniment 
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Veure calendaris 

Descripció:  L’usuari vol veure els calendaris 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de JEvents. 
2. El sistema mostra un conjunt d’opcions. 
3. L’usuari fa clic en manegar calendaris 
4. El sistema mostra tots els calendaris del sistema 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

 

Veure esdeveniments 

Descripció:  L’usuari vol veure els esdeveniments 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari inicia el component de JEvents. 
2. El sistema mostra un conjunt d’opcions. 
3. L’usuari fa clic en manegar esdeveniment 
4. El sistema mostra tots els esdeveniment del sistema 

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 
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7.2.2.8. Altres 

 

Especificació 16 Altres gestions de l'administrador 

Afegir component 

Descripció:  L’usuari vol afegir un nou mòdul al sistema 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en Extensions 
2. El sistema mostra un menú 
3. L’usuari selecciona Gestor de mòduls. 
4. EL sistema mostra el llistat de mòduls disponibles. 
5. L’usuari fa clic en nou. 
6. El sistema un conjunt de tipus de mòduls. 
7. L’usuari selecciona un. 
8. El sistema mostra un formulari. 
9. L’usuari omple el formulari 
10. L’usuari fa clic en desa i tanca 
11. El sistema emmagatzema el nou mòdul 
12. El sistema mostra la llista de mòduls. 

Cursos alternatius  

10. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

10. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 10, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 8.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  Es  crea un nou mòduls. 

 

 uc Administració d'altres

Administrator

(from Actors)

Modificar dades de 

configuració del 

sistema

Editar component

Afegir component

Modificar dades 

d'administrador

Gestió d'altres
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Editar component 

Descripció:  L’usuari vol editar un mòdul del sistema 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en Extensions 
2. El sistema mostra un menú 
3. L’usuari selecciona Gestor de mòduls. 
4. EL sistema mostra el llistat de mòduls disponibles. 
5. L’usuari fa clic en el mòdul que vol modificar. 
6. El sistema mostra un formulari. 
7. L’usuari modifica el formulari 
8. L’usuari fa clic en desa i tanca 
9. El sistema emmagatzema el nou mòdul 
10. El sistema mostra la llista de mòduls. 

Cursos alternatius  

8. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

8. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt8, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes o 

que falten i torna al punt 6.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  Es  modifica un mòduls. 

 

Modificar dades d'administrador 

Descripció:  L’usuari vol editar les seves dades 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en opcions. 
2. El sistema mostra un menú 
3. L’usuari fa clic en Edita compte. 
4. El sistema mostra un formulari. 
5. L’usuari modifica el formulari. 
6. L’usuari fa clic en desa i tanca 
7. El sistema emmagatzema les noves dades. 
8. El sistema mostra el panell de control 

Cursos alternatius  

6. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

6. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 6, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 4.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  Es  modifica les dades de l’administrador 
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Modificar dades de configuració 

Descripció:  L’usuari vol modificar les dades de configuració 
Actors: Administrador 
Curs d’esdeveniments  

Curs general  
1. L’usuari fa clic en sistema. 
2. El sistema mostra un menú- 
3. L’usuari fa clic en configuració global. 
4. El sistema mostra un conjunt de formularis. 
5. L’usuari modifica les dades pertinents. 
6. L’usuari fa clic en Desa i tanca. 
7. El sistema emmagatzema la nova configuració 
8. El sistema mostra la pantalla principal. 

Cursos alternatius  

6. L’usuari fa clic en cancel·la, s’acaba el cas d’us 

6. L’usuari ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada obligatòria. Després del   

punt 6, el sistema mostra un missatge d’error indicant quines són les dades incorrectes 

o que falten i torna al punt 4.  

Precondicions: L’usuari té la sessió iniciada. 

Postcondicions:  Es  modifica les dades de configuració del sistema 
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7.3. Model conceptual 

En aquest apartat s’exposa el diagrama de classes de Joomla i de Moodle que són les dues plataformes 

bàsiques amb les que s’ha treballat durant el projecte. En aquest sentit no es posaran tots els 

diagrames degut a la seva extensió i per tant només es posaran els més rellevants. A més s’incorporen 

diagrames basics sobre com funciona teòricament segons el punt de vista del desenvolupador. 

 

Especificació 17 Diagrama conceptual del lloc web 

Aquest diagrama representa com esta organitzat el lloc web: 

 Totes les seccions (projectes, publicacions, disciplines,...) deriven de la classe mòdul. 

 La pagina principal no és més que un conjunt de mòduls. 

 Cada mòdul té un nivell d’accés. 

 Usuaris n’hi ha tres tipus basics 

o Usuari convidat 

o Usuari registrat. 

o Administrador. 

 

 class Domain Model

MediaWiki

Cursos

Pagina principal

Disciplines

Genealogia Heraldica Nobiliaria Sigil·lografiaVexil·logia

Activ itats

Trobades Sortides

Blogs

Blog d'activ itats

Blog general

Conferencies Altres Activ itats

Projectes
Genealogia

Heraldica

Nobiliaria

Sigil·lografia

Vexil·logia

Publicacions

Paratge

Butlletins

Altres publicacions

Notes de premsa

Forum

Sobre Nosaltres

Altres

Qui Som?

On som

Contacte

Cursos

Usuaris

Administrador

Usuari Registrat

Usuari Conv idat

Grup

Niv ell d'acces

Modul

Categories

Alumne Professor

Categoria

Entrada

Pertany

*

*

1

*
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 Altres punts a tindre en compte que no estan expressats en el diagrama. 

o Interacció dels alumnes i professors amb els cursos 

o Interacció entre els usuaris i el sistema. 

o No estan expressats els menús, encara que sortirien de mòdul. 

 Cursos és un conjunt apart. 

 MediaWiki és un conjunt apart. 
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 Moodle 

 

Especificació 18 Diagrama de Moodle simplificat 

Aquest digrama de Moodle és una versió simplificada per entendre millor de què es composa Moodle. 

Les observacions són les següents: 

 Hi ha dos tipus bàsics d’usuaris 

o El professor responsable d’un curs. 

o L’alumne que és part activa d’un curs. 

 Una categoria està composada de cursos 

 Un curs no és més que un conjunt d’activitats, que en conjunt té una data d’inici i una data 

fi. 

 Un alumne s’ha d’inscriure en un curs i la seva inscripció ha d’estar activa per poder 

participar en el curs. 

En la següent imatge es pot veure l’esquema complert de Moodle, encara que pot resultar dificultós 

a l’hora de fer una interpretació, però es l’únic esquema conceptual que s’ha trobat oficial. 

 

 

 class Domain Model

Persona

- id:  int

- Password:  string

- UserName:  string

Alumne

Professor

Categories

- id:  int

- Nom:  string

Curs

- id:  int

- nom:  string

Activ itats

- Nom:  String

Inscripció

Inscripció

- Activa:  boolean

Data

- Data:  date

Data

- data:  Date

*

Subcategoria

0..1

*

Pertany

0..1

*

Es professor

*

*

DataInici

1

0..1

Datafi

*
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Especificació 19 Diagrama oficial de Moodle extret de http://docs.moodle.org/dev/images_dev/5/5a/Moodle2erd.png  

http://docs.moodle.org/dev/images_dev/5/5a/Moodle2erd.png
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 Joomla 

 

Especificació 20 Diagrama de Joomla extret propi 

 class Domain Model

Extensions

Menú
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Blog
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Menú
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*
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*

1
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1
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*
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*
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1
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1
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*

*
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*

*
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*

1
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*
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1

*
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*
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*

faReferencia

0..1



Redisseny i migració d’un web amb Joomla 27 de junio de 2014 
 

PÁGINA 106 

Aquest diagrama s’extrau de fer un anàlisi del funcionament de Joomla mitjançant un procés 

d’enginyeria inversa analitzant el funcionament de la plataforma i de les dades emmagatzemades i 

per tant no té perquè ser realment el diagrama de classes de Joomla. A més a més és un anàlisi no 

exhaustiu del sistema i per tant incomplet. S’ha fet d’aquesta forma degut a la manca d’un diagrama 

oficial a la documentació de Joomla. 

Si s’analitza el diagrama de la Especificació 19 es poden extraure les següents idees: 

 Existeixen tres tipus essencials d’usuari: Administrador, Usuari convidat, Usuari registrat. 

o L’usuari administrador és administrador de tot, encara que no estigui expressat. 

o L’usuari convidat només pot visualitzar dades. 

o L’usuari registrat pot participar activament en el lloc web i segons els permisos que 

tingui pot ser responsable de generar i mantindré contingut del lloc web. 

 Un grup d’usuaris és un conjunt de nivells d’accés. 

 Un usuari pertany a 1 o més grups. 

 El contingut del web és un conjunt de categories que són a la mateixa vegada, un conjunt 

d’articles. 

 Un blog és un conjunt d’entrades. 

 Un calendari està format per esdeveniments. 

 Un esdeveniment té una data inici i una data fi. 

 El fòrum està compost de categories, que són un conjunt de temes. 

 Els temes d’un fòrum són un conjunt de respostes. 

 Una extensió són el conjunt d’eines de Joomla 

 La pàgina principal està composta de mòduls 

 La pàgina principal fa servir una plantilla 

 Un mòdul és la unitat basic d’ús de Joomla, és a dir: 

o Un mòdul és un menú. 

o És una categoria del contingut. 

o És un article 

o És un calendari 

o És un fòrum 

o ... 

 El menú està compost d’enllaços que fan referència a mòduls o altres. 

 Tot mòdul té un nivell d’accés. 

 

En relació al diagrama del model conceptual de Joomla, no s’ha trobat una versió oficial encara que  

existeixen múltiples apreciacions fetes per desenvolupadors.
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8. DISSENY 

En aquest apartat s’explicaran quines han estat les principals decisions preses respecte el disseny de 

l’aplicació, i quins punt s’havien de tenir en especial consideració. 

8.1. Arquitectura del sistema 

Model Vista

Controlador

Navegador/
Usuari

1. L’usuari envia una petició 
al controlador via URL

2. El controlador sol·licita les 
dades al model

3. El model retorna les dades

4. El controlado selecciona 
una vista

5. Es retorna la vista 
seleccionada al controlador

6. El controlador retorna una 
vista amb les dades del 

model

MySQL

 

Disseny 1 Diagrama model vista controlador 

Aquest diagrama, és el diagrama basic del patró de disseny que fan servir tant Joomla, com Moodle: 

1. L’usuari/navegador sol·licita unes dades al servidor. 

2. El controlador rep (per part dels objectes de la interfície (vista)) la notificació de l’acció 
sol·licitada pel usuari. El controlador gestiona l’esdeveniment que arriba, freqüentment a 
través d’un gestor d’esdeveniments.  

3. El controlador accedeix al model, l’actualitza, possiblement modificant-lo de forma 
adequada a l’acció sol·licitada per l’usuari (per exemple a un comerç virtual, el controlador 
actualitza el carro de la compra del usuari).  

4. El controlador demana la vista necessària per mostrar les dades. 
5. El controlador munta les dades de forma visible per l’usuari. 
6. El controlador retorna la vista amb les dades a l’usuari. 
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8.2. Estructura de Joomla 

En aquest apartat s’ha aprofundit més en el disseny de Joomla i com està estructurat, en la següent 

figura s’observa el patró model-vista-controlador que fa servir Joomla. 

 

Disseny 2 MVC Joomla 1.5  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Joomla_mvc-diagram.png 

 

Com es pot observar, és una arquitectura bàsica de MVC ampliada per donar-li més funcionalitat a 

Joomla, com per exemple els mecanismes de comunicació client-servidor, a més és un diagrama 

obsolet ja que no s’ha trobat un oficial més recent, a continuació s’explica com funciona en la versió 

3.0. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Joomla_mvc-diagram.png
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 Quan Joomla comença a processar una petició d'un usuari, com un GET o  un POST  (segons 

els tipus de de dades), una de les primeres coses que fa és analitzar la URL per determinar 

quin component serà el responsable de processar la petició , i lliurar el control a aquest 

component. 

 Si el component ha estat dissenyat d'acord al patró MVC, li passarà el control al controlador. 

El controlador és el responsable d'analitzar la petició i determinar quin model (o models) 

serà necessari per satisfer aquesta petició, i què vista hauria d'usar per retornar les dades de 

tornada a l'usuari. 

 El model encapsula les dades usats pel component. En la majoria dels casos aquestes dades 

provindran de la base de dades, bé de la de Joomla o bé d'una externa, però també és possible 

que el model obtingui dades d'altres fonts, com a través d'una API de WEB SERVICES que 

corri en un altre servidor. El model també és responsable d'actualitzar la base de dades quan 

sigui oportú. El propòsit del model és aïllar el controlador i a la vista dels detalls sobre com 

són obtinguts o modificades les dades. 

 La vista és la responsable de generar la sortida que és enviada al navegador pel component. 

Truca al model per a qualsevol informació que necessita i li dóna el format adequat. Per 

exemple, una llista d'elements de dades extreta del model podria incloure dins d'una taula 

HTML per la vista. 

 Atès que Joomla està dissenyat per ser altament modular, la sortida del component 

generalment és només una part de la pàgina web completa que l'usuari veurà finalment. Una 

vegada que la vista ha generat la sortida del component lliura el control de tornada al 

framework Joomla que llavors càrrega i executa la plantilla. La plantilla combina la sortida 

del component i qualssevol mòduls que estiguin actius a la pàgina actual, de manera que 

pugui ser lliurada al navegador com una sola pàgina. 

 Per proporcionar poder i flexibilitat addicionals als dissenyadors web, que pot ser que 

prefereixin preocupar de crear nous dissenys en lloc de manipular el codi subjacent, Joomla 

divideix la vista tradicional a vista i disseny separats. La vista extreu les dades del model, com 

en un patró MVC tradicional, i a continuació simplement posa aquestes dades a disposició 

del disseny, que és el responsable de donar format a les dades per a ser presentades a l'usuari. 

L'avantatge de tenir aquesta divisió és que el sistema de plantilles Joomla proporciona un 

mecanisme simple perquè els dissenys siguin "reemplaçats" a la plantilla.  

Font: http://docs.joomla.org/Model-View-Controller/es 

 

 

http://docs.joomla.org/Model-View-Controller/es
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Disseny 3 Arquitectura de Joomla 

En aquest sentit Joomla té una arquitectura semblant a qualsevol lloc web, amb el seu contingut, les 

seves funcionalitats i els dissenys de les vistes que es presenten a l’usuari. Però tot això es presenta 

en una arquitectura diferent. 

Existeixen 3 capes diferenciades: 

 La capa principal és la capa JApplication i aquesta es divideix en tres: 

o JInstallation que és responsable de la instal·lació de Joomla a un servidor web i 

s’esborra després de que acabi la instal·lació.  

o JAdministrator que és el responsable del back-end de l’administració.  

o Jsite que és el responsable del front-end del lloc web.  

 La capa d’extensió és la capa de les extensions i/o funcionalitats extra que rep el lloc web, 

com fòrums, blogs, menús, plantilles,.... 

 La capa Framework, és el nucli de Joomla on està tota la funcionalitat bàsica de Joomla. 

Aquesta capa està dissenyada amb orientació a objectes, cosa que fa molt més fàcil la 

ampliació i la modificació per adaptar el lloc web a les necessitats de cada desenvolupador. 
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 Gestió del contingut 

A Joomla, tot el contingut és gestionat per una base de dades MySQL i està dividit en categories i 

elements de contingut. L'important a recordar aquí és que les categories i elements de contingut no 

tenen gairebé res a veure amb la navegació del lloc. Ells són només trossos de contingut en una base 

de dades que es pot fer referència a l'hora de desenvolupar els menús.  

L’administrador del lloc pot deixar a qualsevol persona afegir els elements de contingut, però de cara 

a les categories necessita una persona amb la visió de tot el lloc web.  

La utilitat del contingut és evident degut a que és el principal element diferenciador d’un lloc web 

amb un altre. Tenir molta gent afegint contingut al lloc sense haver de lidiar amb els formats, tipus 

de lletra, colors, etc. és una de les raons per les que probablement la majoria de gent escull l’opció 

del CMS basat en el disseny.  

Les categories tenen una descripció i una categoria pare. També es pot afegir una imatge a la 

categoria.  

Els elements de contingut també anomenats articles són el lloc on s’afegeix el contingut. Tot el 

contingut té una categoria. Algunes opcions que cal escollir als elements de contingut:  

 Quin és el títol de la teva entrada?  

 Quin és el text d'introducció i el quin és el text principal ("llegir més")? Aquest últim és 

opcional.  

 Si l'article està "publicat" o simplement emmagatzemat a la base de dades per a més 

endavant.  

 Quan l'article es publica i quan es treu.  

 Qui és l'autor de l'article.  

 És un article destacat?  

 Quines imatges s'apliquen a aquesta pàgina? Hi ha una llegenda? El text alternatiu (per a 

lectors de pantalla)?  

 El tema mostra la categoria a què pertany?  

 Aquesta pàgina conté opcions de configuració úniques o simplement les globals?  

 Què metadades es vol aplicar a la pàgina?  

 Aquest tema té un enllaç del menú? On?  
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 Gestor de menús 

La navegació en Joomla es gestiona a través de mòduls. El mòdul més popular és el menú (que en 

realitat no és res més que una barra de navegació). Els menús semblen bastant simples al principi, 

però en realitat tenen molt a dir en la forma en que el seu contingut es mostra.  

La gent que ha de tocar la navegació hauria de ser l’arquitecte web, i potser algun dissenyador. Per 

aquest motiu és molt important que la navegació del projecte sigui completa.  

Mentre s’afegeixi contingut al lloc web serà necessària la navegació per accedir a aquest nou 

contingut.  

En essència, un mòdul és un bloc de contingut que es pot moure al voltant de la pàgina web i s'aplica 

a diferents pàgines. Hi ha un mòdul que mostra imatges a l'atzar, un mòdul que permet a les persones 

fer login, un mòdul que mostra els elements de contingut més populars en el lloc, o més recent, o 

articles relacionats (sobre la base de metadades).  

Un menú és un tipus de mòdul que fa la navegació. En un menú, s'estableixen les etiquetes per a la 

seva navegació i en la qual cada etiqueta porta a l'usuari a un contingut quan es fa clic. El menú pot 

ser vertical o horitzontal.  

També hi ha una àmplia gamma de mòduls creats per Joomla per diversos desenvolupadors. Per a un 

menú, és necessari establir una sèrie de coses:  

 Quines són les etiquetes per al menú i quin és el seu ordre?  

 En què contingut o categoria es vincula l'element de menú?  

 L'element de menú mostra el contingut com una llista, una taula o un bloc?  

 Si es tracta d'un bloc, el nombre de columnes de continguts? De quina mida?  

 L'element de menú mostra una imatge?  

 Si hi ha una llista, és que es pot buscar?  

 On es mostra el menú (dalt, baix, esquerra, dreta) i a quines pàgines ho demostra?  
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 Gestió d’usuaris 

 

Disseny 4 Diagrama de la gestió d'usuaris 

 

L’usuari és qualsevol persona visitant el lloc web. Un usuari no ha de tenir un compte per ser 

considerat com un usuari del lloc web. Aquest usuari segueix sent considerat com un usuari públic. 

Els usuaris individuals poden ser assignats a un o diversos grups. No es pot assignar permisos bàsics 

directament als usuaris, aquests s'assignen al grup.  

Els permisos bàsics s'assignen al grup, no a usuaris individuals. 

Permisos bàsics inclouen:  

 Súper Administrador: privilegis d'administrador (root), com canvis de configuració global. 

Es sobreescriuen les altres configuracions de ACL, donant a aquest grup d'usuaris accés total 

a tots els sistemes de Joomla.  

 Accés al component: la capacitat per arribar a les àrees específiques en el back-end (menús, 

gestor d'articles, gestor dels mitjans, components, etc).  

 Crear: capacitat de crear contingut nou.  

 Eliminar: capacitat d'eliminar el contingut (a la paperera).  

 Edita: la capacitat per editar el contingut existent, no necessàriament propi.  

 Edita estat: capacitat de canviar d'estat entre publicat, no publicat, eliminat, arxivat.  

 Edita propi: capacitat d'editar el seu propi contingut (però no el contingut dels altres).  
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Un grup d'usuaris (també anomenat grups) és un conjunt d'usuaris que comparteixen els mateixos 

permisos. És possible crear grups i assignar els permisos que siguin necessaris. 

 Els permisos bàsics entre grups es poden heretar.  

 Un grup podria ser creat per dues raons diferents. Una seria per veure el contingut del front-

end del lloc web. L'altra seria per especificar quin tipus de contingut pot ser creat, editat, 

eliminat, publicat o despublicat, o gestionat per aquest grup. 

 

El nivell d'accés es refereix a qui pot veure què conté el front-end del lloc web. Bàsicament, això 

implica permisos de lectura al front-end del lloc.  

Històricament hi ha hagut tres nivells d'accés: públic (qualsevol pot veure), registrat (Cal accedir per 

veure el contingut) o especial (cal registrar-se com autor o un grup de major nivell per veure el 

contingut). 

Els nivells d'accés no hereten els seus permisos. Si un article es fa visible pels editors només 

mitjançant un nivell d'accés personalitzat, ni tan sols el administrador pot veure l'article. S’han 

d’assignar els usuaris perquè també siguin part del grup editors per veure aquest article en el front-

end del lloc web, o s’ha d’assignar a administradors i editors al mateix nivell d'accés per veure el 

contingut. (En qualsevol cas, el usuari pot seguir modificant l'article en el back-end.) 
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 Gestió de les dades en Joomla 

 

 

Disseny 5 Model de dades exemple 
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En la imatge anterior es pot veure l’estructura bàsica de les dades referents a usuaris, contingut i 

menú. 

8.2.4.1. Usuaris 

 

Disseny 6 Model de dades d'usuari extret del SQL 

Els usuaris s’emmagatzemen en la base de dades de la següent manera: 

 En la taula ehioz_users (en el cas del projecte) s’emmagatzema la informació bàsica de 

l’usuari. 

 La taula ehioz_session conté les dades de la sessió de cada usuari i per tant està vinculada 

amb l’usuari. 

 La taula ehioz_user_usergroup_map fa d’intermediària entre la taula d’usuaris i la taula 

de grups (ehioz_groups) 

 Un grup pot ser sub-grup d’un altre gràcies a l’atribut parent_id de ehioz_groups. 

 La taula ehioz_viewlevel fa referència als nivells d’accés. 
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8.2.4.2. Contingut 

 

Disseny 7 Diagrama de Contingut extret de SQL 

 La taula de categories (ehioz_category) fan referència a les categories del lloc web 

o L’atribut parent_id fa referència a quina super categoria pertany. 

o L’atribut created_user_id fa referència qui ha creat la categoria. 

 La taula ehioz_content fa referencia a tot el contingut del lloc web. 

o A través de l’atribut catid fa referència a la categoria a la que pertany. 

o A través del created_by fa referència a l’usuari que l’ha creat. 

 L’atribut access de les taules fan referència als nivells access, és a dir, a la taula 

ehioz_viewlevels de la secció d’usuaris. 
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8.2.4.3. Menú 

 

Disseny 8 Diagrama de Menú extret de SQL 

En aquest diagrama es pot veure com funcionen els menús i com estan relacionats amb els mòduls. 

En aquest sentit es pot observar que: 

 Un menú pot tenir un pare, és a dir, pot ser submenú d’un altre a través de l’atribut 

parent_id 

 Un menú està relacionat amb els mòduls a través de la taula ehioz_modules_menu. 

 Una dada a tenir en compte és els propis elements del menú són menús, és a dir, per 

referenciar una enllaç del menú és una entrada a la taula ehioz_menu amb un enllaç. 

 L’atribut access de les taules fan referència als nivells accés, és a dir, a la taula 

ehioz_viewlevels de la secció d’usuaris. 
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8.2.4.4. Extensions 

Només es mostraran l’estructura de les extensions més importants i més complexes. 

Kunena fòrum 

Kunena fòrum és el gestor de fòrums del lloc web i per tant també s’aprofita de la base de dades per 

emmagatzemar configuració, temes, categories i usuaris.  

En la següent imatge es mostra el esquema de la base de dades extret del sql. 

 

Disseny 9 Kunena diagrama de dades estret de SQL 

Encara que hi ha més taules que fan referència a Kunena, l’estructura més important és aquesta on 

es pot observar la integració d’usuaris , temes i categories. 

 A través de la taula ehioz_kunena_user_topics es relacionen els usuaris, les respostes i les 

categories. 

 Les categories poden ser sub-categories d’altres. 

 Un usuari pot estar bloquejat si està a la taula ehioz_kunena_users_banned 
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JEvents 

 

Disseny 10 JEvents taules 

 Jevents és el mòdul que es fa servir pel calendari de la pàgina principal. Jevents té altres 
funcionalitats però només parlarem de les taules més important de cara al calendari.  

 Ehioz_jevents_categories: conté les categories dels esdeveniments que es mostraran al 
calendari, cada categoria es pot configurar amb un color diferent de tal manera que els 
events siguin fàcilment diferenciables.  

 Ehioz_jevents_vevent: conté les dades de configuració de cada esdeveniment.  
 Ehioz_jevents_vevdetails: conté la informació de l’esdeveniment tant resumida (es 

mostra al passar pel calendari) com tota la informació del esdeveniments (clicant el dia 

de l’ esdeveniment). 
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ZOO 

 

Disseny 11 Diagrama de dades del gestor de blogs 

 Ehioz_zoo_category: Taula que descriu les categories del blog. 

 Ehioz_zoo_application: Taula que contenen els blogs del lloc web 

 Ehioz_zoo_item: Taula que conté la informació relativa a les taules. 

 Ehioz_zoo_category_item: Relació entre una categoria i una entrada del blog. 

 Ehioz_zoo_comment: Comentaris d’una entrada, com es veu un comentari pot ser resposta 

d’un altre a través de l’atribut parent_id. 

 Ehioz_zoo_rating: Taula per puntuar una entrada. 

 L’atribut access de les taules fan referència als nivells access, és a dir, a la taula 

ehioz_viewlevels de la secció d’usuaris. 
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Akeeba back-up 

 

Disseny 12 Diagrama de dades d'Akeeba Back-up 

 
Akeeba back-up és la millor solució que dóna Joomla a l’hora de realitzar back-ups. Fins i tot té 
l’opció d’automatitzar-ho però degut a que tenim un espai limitat al nostre servidor, hem decidit 
no programar-lo d’aquesta manera.  

 Ehioz_ak_profile: es poden trobar les diferents configuracions de backup disponibles.  
 Ehioz_ak_stat: es troben les dades de tots els back-up que s’han fet. 
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Extensions addicionals 

Aquestes són extensions addicionals que també tenen la seva representació a la base de dades. 

 

Mediawiki login serveix per connectar una MediaWiki amb els usuaris de Joomla. 

Tapatalk serveix per poder integrar l’aplicació mòbil amb el fòrum 

XMap dóna el servei necessari per crear un mapa del lloc web 

AlfContanct és una extensió que dóna servei al formulari de contacte 

Joomdle permet integrar Moodle amb Joomla 

Finder és un cercador pel lloc web 
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8.3. Estructura de Moodle 

 

Disseny 13 Arquitectura de Moodle 

A la figura anterior es mostra la arquitectura exemple de Moodle que té els següents mòduls: 

 Un proveïdor d'autenticació / identitat (per exemple, LDAP) per al control de comptes 

d'usuari en tots els sistemes.  

 Un sistema d'informació de l'estudiant; és a dir, una base de dades de tots els estudiants, en 

quins cursos es troben,; el seu expedient acadèmic; un resum d'alt nivell dels resultats dels 

cursos que s'han completat. Això també s'ocuparia d'altres funcions administratives, com el 

seguiment de si s'han pagat les seves quotes.  

 Un dipòsit de documents (per exemple, Alfresco); per emmagatzemar arxius, i fer un 

seguiment del flux de treball ja que els usuaris col · laboren per crear arxius.  

 Un ePortfolio: aquest és un lloc on els estudiants poden reunir-se els actius, ja sigui per 

construir un CV (currículum vitae), o per proporcionar proves que han completat amb els 

requisits d'un curs basat en la pràctica.  

Un informe o eina d'anàlisi; per generar informació d'alt nivell sobre el que està passant en la seva 

institució. 

Moodle es centra en oferir un espai en línia per a l'ensenyament i l'aprenentatge encara que 

proporciona una implementació bàsica de altres funcionalitats, pel que pot funcionar com un sistema 

independent o integrat amb altres sistemes. El paper que Moodle juga normalment es diu d’un entorn 

d'aprenentatge virtual (VLE), o el sistema d'aprenentatge o curs de gestió (LMS, CMS o fins i tot 

LCMS).  

Moodle és codi obert o programari lliure (GPL). Està escrit en PHP. S'executarà en la majoria dels 

servidors web comuns, en plataformes comunes. Es requereix una base de dades, i funcionarà amb 

MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server o Oracle. 
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 Enviament de sol·licituds 

Moodle és una aplicació web, en la que els usuaris interactuen mitjançant el seu navegador web. Des 

del punt de vista de Moodle això significa respondre peticions HTTP. Un aspecte important del 

disseny de Moodle és l’espai de noms de les URL i com aquestes URL són servides a diferents Scripts. 

Moodle utilitza l'enfocament estàndard de PHP per això. Per veure la pàgina principal d'un curs, 

l'URL seria ... / curs / view.php? Id = 123, on 123 és l'identificador únic del curs a la base de dades.  

Per veure un fòrum de debat, la URL seria com ... / mod / forum / discuss.php? Id = 456789. És a dir, 

aquests scripts particulars, curs /view.php o mod/fòrum/discuss.php, manejarien aquestes 

sol·licituds. 

Per entendre com Moodle maneja una sol·licitud especial, s'ha posar el punt de mira a la URL i 

comença a llegir el codi allà. Aquestes URL són permanents i per tant no canvien si el curs es canvia 

el nom, o si és un moderador mou una discussió a un fòrum diferent. 

 Rols de Moodle i Permisos de sistema 

En Moodle, els usuaris poden tenir diferents permisos en diferents llocs. Per exemple, un usuari 

podria ser un professor en un curs, i un Estudiant en un altre, i així tenir diferents permisos a cada 

lloc. Aquests llocs s'anomenen contextos. Els contextos en Moodle formen una jerarquia més aviat 

com una jerarquia de carpetes en un sistema d'arxius. En el nivell superior hi és el context del sistema. 

En el context del sistema hi ha una sèrie de sub-contextos de les diferents categories que s'han creat 

per organitzar cursos. Aquests poden ser subcategoria amb una categoria que conté altres categories. 

Els contextos de categoria també poden contenir contextos de curs. Finalment, cada activitat en un 

curs tindrà el seu propi context del mòdul. 

 

Disseny 14 Exemple de estructura de curso 
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Els rols defineixen permisos, és a dir, cada rol diferent dins d’un context defineix una sèrie de 

capacitats que té l’usuari en aquest context, per exemple, un professor tindrà la capacitat d’editar el 

contingut d’un curs, en canvi un alumne només podrà visualitzar aquest curs. En aquest sentit cada 

funcionalitat per un context determinat i rol determinat té permisos diferents que poden ser: 

 Heretat 

 Permès 

 Preventiu 

 Prohibit 

En el cas de Preventiu i Prohibit l’única diferencia està en que el permís prohibit no es pot 

sobreescriure si s’hereta, és a dir, una subcategoria d’una categoria que hereti permisos, no podrà 

canviar l’estat de la funcionalitat per un rol determinat si aquesta està prohibida en la categoria pare. 

Així, el sistema de permisos de Moodle permet als administradors una gran quantitat de flexibilitat. 

Poden definir els rols que vulguin amb diferents permisos per a cada capacitat; poden alterar les 

definicions de rols en els sub-contextos; i després es pot assignar diferents rols als usuaris en diferents 

contextos. 

 Gestió de cursos i categories 

Com s’explica en l’anterior apartat, les categories estan gestionades de forma anidada o amb pares, 

és a dir, una categoria pot tenir diverses sub-categories que poden tenir altres sub-categories. Això 

com s’explica anteriorment dóna molta flexibilitat a l’hora de donar permisos i establir rols dins de 

les categories.  

Però les categories només tenen un sentit d’ordre i per tant la part important de Moodle són els 

cursos. Aquests també tenen el seu sistema jeràrquic dins, on per exemple, es pot trobar una jerarquia 

per setmanes, on es pot configurar la visibilitat, els permisos, i la caducitat. 
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 Gestió de les dades 

Cursos 

 

Disseny 15 Diagrama de dades de cursos extret de la Base de dades 

En aquest diagrama es pot observar com està emmagatzemat els cursos dins de la base de dades i 

com es relacionen les taules per aconseguir que tot funcioni correctament. 

Mdl_category: Aquesta taula fa referència a les categories dels cursos, com s’explica anteriorment, 

aquesta taula ha d’estar referenciada a si mateixa per aconseguir una estructura niuada, això 

s’aconsegueix mitjançant l’atribut parent, que és l’atribut que emmagatzemarà l’identificador de la 

categoria pare si aquesta en té. 

Mdl_course: Aquesta taula conté la informació bàsica del curs i part de la informació de 

configuració. Tot curs té una categoria i això està referenciat mitjançant l’atribut category que conté 

l’id de la categoria. 

Mdl_course_modules: Aquesta taula conté la informació d’un mòdul d’un curs (atribut course 

conté l’id del curs), fa referència a un tipus de mòdul a través de l’atribut module  i fa referència 

quina secció pertany a través de secction.  

Mdl_modules: Un mòdul és un tipus de contingut del curs, com una activitat, un document o una 

entrada a una pàgina.  

Aquesta estructura conté altres taules amb les seves diferents iteracions. Moltes d’aquestes taules fan 

referència als estats dels cursos o de les seccions. 
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Usuaris 

 

Disseny 16 Diagrama de dades d'Usuaris extret de la base de dades 

En aquest diagrama es pot veure l’estructura bàsica de la gestió d’usuaris. 

Mdl_user: Conté les dades de l’usuari 

Mdl_user_enrolment: Conté les dades de les inscripcions que ha fet un usuari, per tant aquesta fa 

referència a l’usuari (userid) i a la inscripció feta (enrolid) 
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Rols 

 

Disseny 17 Diagrama de dades del Rols extret de la Base de dades 

Aquest diagrama conté el diagrama de dades dels rols. 

Mdl_role: Conté les dades de tots els rols, és a dir, les descripcions d’aquests. 

Mdl_capabilities: Aquesta taula conté les dades de la capacitats disponibles per un rol determinat 

(rolid) i un context determinat (contextid). 

Mdl_role_assigments: És la taula encarregada d’assignar rols a usuaris i en contextos determinats, 

és a dir, segons el context i el usuari, aquest tindrà una sèrie de funcionalitats. 
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Inscripcions 

 

Disseny 18 Diagrama de la base de dades de inscripcions 

Aquest diagrama conté les dades de les inscripcions d’usuaris a cursos. Com es pot veure 

mdl_user_enrolment és la taula encarregada de gestionar les peticions d’inscripció a un curs a 

través dels següents atributs: 

 UserId: Usuari que s’inscriu. 

 Enroleid: Inscripció que està demanant 

Mdl_enrol: Aquesta taula conté les dades de les possibles inscripcions disponibles al sistema per 

cada curs disponible. Aquesta taula fa referència a: 

 CourseId: A un curs, és a dir, de quin curs és la inscripció que s’està demanant. 

 RoleId: Quin tipus de permisos està demanant l’usuari. 
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Altres taules important 

Explicar tota l’estructura pot resultar complicat i pot esdevenir en errors i per tant, per les taules 

menys importants s’explica a continuació de que s’encarreguen.  

A Moodle, igual que passa en Joomla, i si es segueix unes bones normes de programació, el nom de 

les classes o de les taules tenen que ser significatives i han de seguir una estructura per poder fer un 

anàlisis com el que es fa en aquest projecte.  

Gràcies a això es pot establir categories de funcionalitats o de taules i descriure que contenen sense 

tenir que analitzar pas per pas que fan. És això el que s’intenta fer en la següent taula. Mitjançant la 

primera part del nom de les taules es descriu de quina part de Moodle s’encarreguen. 

  

Mdl_assign Aquesta estructura conté dades relatives a les assignació, com activitats. 

Mdl_backup Taules encarregades de gestionar les còpies de seguretat. 

Mdl_Block Taules per descriure els blocs de Moodle, com blogs, chats, etc... 

Mdl_config Taules per gestionar les dades de configuració de moodle 

Mdl_envents Taules per gestionar els events de Moodle 

Mdl_externar Taules per gestionar serveis externs, usuaris i funcions. 

Mdl_feedback Taules per gestionar les retroaccions de les activitats 

Mdl_forum Taules per gestionar els fòrums internets de Moodle 

Mdl_glossary Taules per gestionar la funcionalitat de glosari 

Mdl_lesson Taules per gestionar les activitats com lliçons  

Mdl_portfolio Taules per gestionar el portafolis de Moodle 

Mdl_questions Taules per gestionar les preguntes o exàmens de Moodle 

Mdl_wiki Taules per gestionar la wiki interna de Moodle 
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9. IMPLEMENTACIÓ 

En aquest apartat s’explica quines són les tecnologies o llenguatges necessaris pel desenvolupament 

del sistema i quin tipus d’eines s’han necessitat per fer-ho(tant com software com hardware). 

9.1. Tecnologies web 

En aquest apartat s’explica breument les tecnologies que s’han fet servir i de les que es té que tenir 

coneixement a l’hora de realitzar el projecte. 

 HTML5 

HTML, acrònim de HyperText Markup Language (Llenguatge de Marcat d’HiperText). És el 

llenguatge predominant per a l’elaboració de pàgines web, i s’utilitza per a descriure tant l’estructura 

com el contingut d’aquestes pàgines en format de text, així com per a complementar aquest text amb 

objectes com per exemple imatges. El text HTML s’escriu en forma d’etiquetes embolcallades pels 

símbols de comparació numèrica (< i >). Les etiquetes són paraules o codis que apliquen 

característiques especials al text que hi ha darrere. Aquestes etiquetes poden fer-se servir per exemple 

per a indicar el títol de la pàgina (el que apareix al marc de la finestra del navegador), per a alinear el 

text, donar-li format (negreta, cursiva, capçalera), per a inserir imatges... Dintre del codi HTML 

també es poden inserir scripts, per exemple en el llenguatge JavaScript. Un script és un petit 

programa que el navegador és capaç d’interpretar i executar (s’explicarà més extensament a l’apartat 

corresponent).  

Font: http://es.wikipedia.org/wiki/HTMl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTMl
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 CSS3 

CSS és l’acrònim de Cascading Style Sheets (Fulls d’Estil en Cascada). Els fulls d’estil en cascada són 

un mecanisme que descriu com es mostrarà un document en pantalla, com s’imprimirà, o inclús com 

es pronunciarà la informació en cas de disposar d’un dispositiu de lectura per al document. 

CSS és una forma eficaç de donar format a un lloc web a traves de la codificació d’uns fulls d’estil. El 

principal avantatge d’això és que es pot modificar l’estil d’un lloc web sense tenir que modificar el 

codi HTML, només modificant el codi de les fulles d’estil, és a dir, els fitxers CSS. A més, permet tenir 

i modificar l’estil de múltiples pàgines només modificant una fulla d’estil, degut a que una fulla d’estil 

pot estar referenciada a múltiples pàgines d’un web. 

Com indica al lloc web de W3C (World Wide Web Consortium), CSS serveix per a separar el 

contingut de la presentació, definint la forma de mostrar els elements HTML i XML.  

Joomla fa un ús extensiu d’aquests fulls d’estil CSS per a la selecció de templates del lloc, i 

l’administrador pot fàcilment modificar l’estil del lloc a través d’aquests fulls d’estil. 

Font: http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/hojasestilo 

 

 MYSQL 

MySQL és la tecnologia de la base de dades escollida per a l’emmagatzemament de la informació a 

tots els llocs Joomla.  S’ha escollit aquest sistema perquè: 

 Aquest és un sistema de gestió de bases de dades relacional, multi fil i multiusuari. Serveix 

per afegir agregar, accedir i processar dades guardades en un computador. Per realitzar 

aquesta tasca es necessita un gestor de base de dades com MySQL Server. 

 És un sistema d’administració relacional de bases de dades. Una base de dades relacional 

arxiva dades en taules separades en lloc de col·locar totes les dades en un gran arxiu. Això 

permet velocitat i flexibilitat. Les taules estan connectades per relacions definides que fan 

possible combinar dades de diferents taules.  

 És un software obert. Això significa que és possible per a qualsevol persona utilitzar-lo i 

modificar-lo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/hojasestilo
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 PHP 

 

PHP és l’acrònim d’Hypertext PreProcessor (Pre Processador d’Hipertext). A la pròpia pàgina de PHP 

podem trobar la següent definició: “PHP és un llenguatge de codi obert molt popular especialment 

adequat per al desenvolupament web i que pot ser incrustat en HTML”.  

PHP és un codi de programació interpretat, igual que HTML, amb la diferència que HTML 

s’interpreta a la banda del client, mentre que PHP s’interpreta al costat del servidor. Què vol dir això? 

El codi HTML que s’introdueix als fitxers del servidor l’interpreta el navegador de l’usuari que 

consulta la pàgina, mentre que el codi PHP l’interpreta el servidor i envia el resultat directament 

interpretat al navegador del client. És per això que es requereix que hi hagi un intèrpret de PHP al 

servidor si es vol fer servir pàgines amb codi PHP al lloc (i Joomla està basat en PHP). 

Font: http://es.php.net/manual/es/intro-whatis.php 

 BOOTSRAP 

Bootstrap és un framework de Twitter que ens permet crear interfícies web amb CSS i JavaScript que 

s’adapten segons les dimensions del dispositiu on s’està visualitzant de forma nativa, es a dir, 

automàticament s’adapta les dimensions d’un ordinador o d’una tablet sense que l’usuari tingui que 

fer res, això es denomina disseny adaptatiu o Responsive Design. 

Té com a principals característiques: 

 Facilitat d’us per implementar un nou disseny adaptatiu 

 Gran integració amb la majoria de navegadors 

 Integrat amb HTLM5 
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9.2. Hardware 

El hardware fet servir durant el desenvolupament del lloc web ha sigut: 

 Un ordinador portàtil 

 Un ordinador de sobretaula 

 El hosting http://www.hostinger.es/ 

Els dos ordinadors s’han fet servir durant la fase de desenvolupament, per fer el desenvolupament 

del lloc web, tant de contingut, estructura i interfície. A més a més s’han realitzat proves de 

funcionalitats, depuració d’errors i s’ha realitzat la documentació del projecte .Aquest ordinadors 

tenen les següents característiques més rellevants: 

  

Processadors tipus X64 

Sistemes operatius Windows 8.1, Windows 7, Ubuntu 13.10 

Espai de disc Superior 1 TB 

Memòria Ram Superior a 4 GB 

Implementació  1 Característiques ordinadors 

 

El hosting http://treballfinaljoanisaac.esy.es s’ha fet servir per realitzar proves de funcionalitats, com 

per exemple: 

 El funcionament del correu electrònic. 

 Si el lloc era adaptable a dispositius mòbils. 

 Algunes funcionalitats del lloc web. 

 Visualització de components. 

 Trobar errors de compatibilitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hostinger.es/
http://treballfinaljoanisaac.esy.es/
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Aquest hosting és gratuït i té les següents característiques més rellevants: 

  

Espai de disc 2000 MB 

Tràfic de dades 100 GB 

Garantia de temps en línia 99% 

Suport php 5.4 Si 

Bases de dades MySQL 2 

Comptes de correu 2 

Accés Pop3/IMap Si 

Velocitat de la Xarxa 10 mbps 

Ram del servidor 8 GB 

Processador Xeon E3-1230 

Sistema Operatiu Centos 6.2 

Implementació  2 Característiques hostinger.es 
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9.3. Software 

Un dels requisits no funcionals que s’esmenta és la necessitat de fer servir software lliure o gratuït ja 

que el cost de les eines pel desenvolupament ha de ser zero. Per tant totes les aplicacions que s’han 

fet servit són gratuïtes i han tingut cost 0 pel desenvolupador. 

 Sistemes Operatius 

Com s’explica en el anterior apartat s’han fet servir tres sistemes operatius diferents encara que no 

resulti molt rellevant ja que lo important és la versió de servidor que s’ha fet servir. 

 Windows 8.1 s’ha fet per fer proves de funcionalitat i veure que tot funcionava correctament 

 Windows 7 s’ha fet servir durant la fase de documentació, per comprovar funcionalitats, 

corregir errors i finalment per introduir dades i contingut al lloc web 

 Ubuntu 13.10 s’ha fet servir en gairebé tota la fase de desenvolupament del lloc web, durant 

la fase d’actualització del sistema i desenvolupament dels altres dos objectius. 

 Aplicacions servidor 

La part important de funcionament s’ha l’han dut les aplicacions que han fet de servidors locals amb 

gestor de base de dades MySQL 5.1, aquest són: 

Aplicació Sistema 
operatiu 

Descripció 

Apache amb 
PhpMyAdmin 

Ubuntu 13.10 S’ha fet servir durant la fase de desenvolupament, és a dir, 
s’ha fet servir en gairebé tot el desenvolupament del lloc 
web. S’ha escollit aquesta versió perquè: 

 Era la més robusta. 

 És molt comuna. 

 Compleix els requisits demanats pel 
desenvolupament. 

Joomla Server 
2.0 

Windows 7 & 8.1 JoomlaServer és un servidor portable que s’ofereix pel 
desenvolupament de Joomla en la pàgina web de 
http://joomlaspanish.es i té les característiques 
necessàries per fer córrer un lloc web Joomla fins la versió 
3.2. S’ha fet servir durant gran part del desenvolupament 
del lloc web per fer proves de funcionalitats. 

Uniform Server Windows 7 Un cop actualitzat a la versió de Joomla 3.3.0, JoomlaServer 
va deixar de ser compatible i per tant es va tenir que cercar 
un nou servidor, amb les característiques necessàries. En 
aquest punt, després de realitzar una cerca, es va optar per 
la ultima versió de Uniform Server, aplicació en la que està 
basat Joomla Server.  

S’ha fet servir per correcció d’errors, proves de 
funcionalitat i afegir dades i contingut. 

Implementació  3 Aplicacions que fan de servidor 

http://joomlaspanish.es/
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Totes aquestes aplicacions fan servir com gestor de base de dades MySQL i com client d’aquesta 

PhpMyAdmin i per tant la realització de còpies de seguretat i configuració del servidor era molt 

semblant, fet que ha estalviat temps a l’hora de fer migracions. 

 Aplicacions de navegació 

Al ser una aplicació web, és molt important fer servir navegadors comuns per fer el desenvolupament 

del sistema i per tant, comprovar la compatibilitat del lloc web desenvolupat amb aquests 

S’han fet servir els següents: 

Navegador Sistema Operatiu Descripció 

Google Chrome 
35.0.1916.114 

Windows 7 & 8.1, Ubuntu 
13.10, Android 4.1.1 

Navegador més fet servit pel 
desenvolupament i prova del lloc web, ja 
sigui en local o des de el servidor. 

Firefox 29.0.1 Windows 7 & 8.1, Ubuntu 
13.10 

Fet servit per comprovar el lloc web tenint 
diferents usuaris connectats. 

Internet 
Explorer 11 

Windows 7 & 8.1 Fet servit per fer proves de funcionalitat i 
visualització 

Navegador 4.1.1 Android 4.1.1 Fet servit per fer proves de funcionalitat i 
visualització 

Implementació  4 Navegadors 
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 Aplicacions de desenvolupament 

Gran part del desenvolupament del lloc web s’ha fet a través del lloc web, ja que en gran nombre de 

vegades consistia en afegir extensions o modificar configuracions a través del lloc web de 

l’administrador. Però en molts casos, el navegador web es quedava curt i per tant era necessari fer 

servir alguna aplicació diferent o extensió del navegador per modificar codi, afegir-ne nou, o depurar 

el codi per investigar com s’executaven algunes funcionalitats. S’han fet servit les següents 

aplicacions: 

Aplicació/Extensió S. Operatiu / Aplicació Descripció 

Aptana Studio 3.0 Windows 7 & 8.1,  

Ubuntu 13.10 

Eina de programació, s’ha fet servir per 
realitzar les modificacions de codi i depurar 
el codi mitjançant XDebug. 

NetBeans 7.1 Ubuntu 13.10 Eina de programació, s’ha fet servir per 
realitzar les modificacions de codi 

Firebug Firefox 29 Extensió de Firefox que serveix per depurar 
el codi. 

XDebug helper Chrome 35 Extensió de Chrome per depurar codi a 
través de Aptana. 

Eines per 
desenvolupadors 

Firefox 29, 

Chrome 35 

Encara que no són afegits, s’ha de destacar 
que aquestes eines proporcionades pels 
navegadors han sigut necessàries pel 
desenvolupament del lloc web. 

Implementació  5 Eines de desenvolupament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicacions de documentació 
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Per desenvolupar la documentació del sistema s’han fet servir diversos programes de ofimàtica, tots 

ells dels paquets de programes de la suite de office. Molts d’aquests han estat proporcionats per la 

facultat d’informàtica i el programa MSDNA, i altres ja venien incorporats amb el sistema operatiu 

Windows 7 i Windows 8 i per tant el cost ha sigut 0. 

Aquests programes són tots pel sistema operatiu Windows i per tant la documentació ha sigut feta 

totalment amb aquest sistema operatiu. Els programes fets servir han sigut: 

Programa Us 

Word 2013 Redacció de la documentació 

Visio 2013 Creació de diagrames i figures 

MS Project 2013 Creació de la planificació 

Excel 2013 Creació del pressupost 

Adobe Acrobat Reader  X Revisió del document en PDF 

Enterprise Architect Software per desenvolupar la 
documentació 

Implementació  6 Programari per documentar 
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10. DESPELEGAMENT DEL SISTEMA 

En aquest apartat es parla de les necessitats del sistema alhora de fer el desplegament en un servidor. 

10.1. Estructura del sistema 

Usuario

Internet

 

MoodleDB JoomlaDB
MediaWikiDB

 

Desplegament 1 Estructura del sistema 

10.2. Servidor 

El servidor necessari ha de ser un servidor que compleixi les necessites de cadascun dels tres sistemes 

diferents i per tant amb les següents característiques: 

 Php 5.3.1 

 Mysql 5.1 

o Es necessiten 3 bases de dades, 1 per cada sistema (Joomla, Moodle, Mediawiki) 

 Apache 2.x 

 XML-RPC para PHP 
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10.3. Gestió de les dades 

Encara que Joomla, Moodle i MediaWiki són compatibles amb altres sistemes de base de dades s’ha 

optat per MySQL degut a que: 

 Era el sistema usat en la versió anterior. 

 És un dels sistemes més comuns alhora de cercar servidor. 

 És gratuït alhora de desenvolupar des d’un ordinador personal. 

 Compleix amb les necessitats requerides. 

 Implementar una migració de dades és complicat pels pocs beneficis que pot aportar. 
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11. METODOLOGIA, ROLS I PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 

En aquest apartat s’explica quin tipus de metodologia segueix el projecte i perquè, quins seran els 

participants en el projecte, quines són les dates i quin serà el preu del desenvolupament del projecte. 

11.1. Metodologia 

A l’hora de decidir quin tipus de metodologia s’ha d’escollir per desenvolupar un projecte d’aquest 

tipus s’han de tenir en compte diversos factors. 

El primer factor que s’ha de valorar és la ràpida modificació dels complements ja existents. Això 

suposa, que durant el desenvolupament del lloc web, poden aparèixer noves versions que alterin al 

projecte i en certs cops no siguin compatibles amb el que s’està fent. Per això, una planificació flexible 

i de curt termini és idònia per desenvolupar aquest tipus de projectes. 

El segon factor és la aparició de noves extensions o complements més adequats pel lloc web, semblant 

al cas anterior, s’ha de poder fer una ràpida re planificació i introduir els nous canvis. 

El tercer factor és el client. És molt important tenir reunions regulars amb el client per arribar a 

acords i poder mostrar-li quin és l’estat actual del desenvolupament del lloc web. Per tant, si aquest 

no està d’acord amb el desenvolupat, vol canviar algun aspecte o vol introduir alguna millora o 

eliminar alguna funcionalitat, s’ha de poder introduir dins del cicle de desenvolupament sense un 

gran cost. 

Per tot això, una metodologia àgil ofereix gran flexibilitat a l’hora d’introduir canvis. En la següent 

imatge es pot veure com és un cicle normal en SCRUM, que serà la metodologia àgil escollida per 

desenvolupar el lloc web. 

Com es pot observar, en la metodologia SCRUM es pot observar el cicle iteratiu i incremental que 

ofereix. 

La primera etapa consisteix en definir els requisits del projecte (Product Backlog), per tal de tenir 

clares les funcionalitats del sistema. La segona etapa ja comença el cicle iteratiu, escollint alguns 

requisits definits anteriorment, desenvolupar el requeriments dia rere dia. Una vegada acabada la 

fase de Sprint, es desplega el desenvolupat. És en aquest punt on es pot realitzar una reunió amb el 

client i acordar quins poden ser els següents passos a seguir o si s’ha de efectuar algun canvi. Una 

vegada decidit s’hi s’han d’introduir noves funcionalitats tornem al punt d’escollir quines 

funcionalitats desenvolupar. 

Planificació 1 Metodologia Scrum Planificació 1 Metodologia Scrum 
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11.2. Equip de treball 

Per tenir una referència dels diferents rols que es poden assolir durant el desenvolupament del 

projecte s’han definit els següents rols : 

 Scrum master: És l’encarregat de definir el projecte i fer la documentació del sistema, és a 

dir, s’encarrega de la part administrativa del projecte. A més és l’intermediari entre l’equip 

de desenvolupament i el Product-owner. 

 Analista: L’encarregat d’analitzar el punt de partida i definir les noves funcionalitats dels 

sistema. 

 Desenvolupador: Encarregat de desenvolupar el sistema segons els requisits d’aquest. 

 Tester: Encarregat de fer proves de funcionalitat i requisits del lloc web per tal de verificar 

que tot funciona correctament. 

 Product-owner: Representa al client i ens assegura que el projecte contingui els seus 

requisits els seus requisits. 

Encara que la majoria de rols no són els típics de SCRUM s’han escollits aquests rols ja que són 

els que es consideren necessaris pel desenvolupament del Web. 

11.3. Planificació 

En el cas del desenvolupament d’aquest Web, i com ja hi havia un punt de partida, s’ha modificat en 

certa manera el cicle inicial i el cicle final de la metodologia SCRUM. En aquest cas s’han definit 4 

etapes. 

Anàlisi del sistema: Fase inicial del projecte on s’analitza el punt de partida i el funcionament de la 

plataforma. Aquesta és una fase d’aprenentatge del funcionament de la plataforma i de posada en 

marxa el sistema per tal de començar a fer proves amb ell. 

Definició del projecte: En aquesta fase, s’han de definir les funcionalitats i requeriments del 

sistema. Aquesta fase és en SCRUM, la “Product Backlog”. Dóna una orientació de quins seran els 

objectius principals del sistema. 

Fase de desenvolupament: Aquesta fase compta amb una fase inicial d’aprenentatge de la nova 

plataforma. S'ha dividit el desenvolupament en 3 fases, segons els objectius inicials que s’han acordat:  

 Actualització del sistema 

 Disseny adaptatiu del lloc web per a sistemes mòbils 

 Gestió més eficient del contingut 

Resolució d’errors: Encara que existeixen tests al final de cada “sprint”, el lloc web s’ha de migrar a 

un servidor i s’han de tornar a efectuar tests per tal de verificar el correcte funcionament del lloc web. 

Documentació: Fase per documentar el projecte i preparar la presentació del producte al client. 
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 Planificació 2 Diagrama de Gantt
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11.4. Ús dels recursos 

En aquesta secció es presenten els resultats d’hores de desenvolupament del projecte per recurs i 

tasca. 

 Anàlisis Desenvolupament Test Documentació Total 

 Hores Hores Hores Hores Hores 

Scrum Master 24,00 18,00 0,00 114,00 156,00 

Analyst 68,00 0,00 0,00 0,00 68,00 

Developer 0,00 236,00 44,00 0,00 280,00 

Testers 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 

TOTAL HORES 92,00 270,00 44,00 114,00 520,00 

Planificació 3 Nombre d'hores totals per recurs i tasca 

 

 

Planificació 4 Gràfic de hores/recurs 

En aquest gràfic, es pot observar la carrega de treball de cadascun dels rol del equip de treball, 

observant que la part de planificació i estructuració del projecte i la part de desenvolupament del 

projecte, són les parts amb més carrega de treball. 

30%

13%

54%

3%

US INDIVIDUAL DELS 
RECURSOS

Scrum Master Analyst Developer Testers
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Planificació 5 Gràfic de % hores/fase 

Semblant al gràfic Planificació 4 en aquest gràfic podem observar que la meitat del temps del 

projecte s’ha dedicat al desenvolupament del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi del sistema
18%

Desenvolupament
52%

Test
8%

Dcoumentació
22%

Us total dels recursos per fase

Anàlisi del sistema Desenvolupament Test Dcoumentació
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  Hores 

Preparació 12 

Actualització del sistema 112 

Disseny adaptatiu del lloc web per a sistemes mòbils 76 

Gestió més eficient del contingut 66 

Planificació 6 Hores per fase de desenvolupament 

 

Planificació 7 Percentatge de les hores de desenvolupament 

 

En les dues il·lustracions anteriors es tenen dades de temps fet servir en cadascuna de les etapes de 

desenvolupament. Si es descarta el temps fet servir per la preparació del sistema, es pot observar una 

tendència de reducció de temps en cada fase. Això es degut a dos causes: 

 Complexitat de les fases. 

 Aprenentatge durant el desenvolupament de cada fase, ja que l’0rdre de les fases a sigut: 

1. Preparació (4% del temps de desenvolupament) 

2. Actualització del sistema (42% del temps de desenvolupament) 

3. Adaptabilitat del lloc web a sistemes mòbils (29% del temps de desenvolupament) 

4. Gestió més eficient del contingut (25% del temps de desenvolupament) 

 

 

 

4%

42%

29%

25%

Hores de les fases de desenvolupament

Preparació Actualització del sistema

Adaptabilitat del lloc web a sistemes mòbils Gestió més eficient del contingut
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11.5. Preu del sistema 

En relació al cost, s’ha dividit en dos, el cost del personal i el cost del hardware. En quan al cost del software s’ha descartat perquè es fan servir 

eines lliures i gratuïtes, i part del desenvolupament es fa en entorn web. 

 

 Preu personal 

Planificació 8 Preu del recursos del projecte 

 

Encara que el número d’hores total s’excedeixi en el màxim d’hores d’ECTS, el projecte no està valorat per realitzar-ho en un quadrimestre si 

no en un i mig. 

  Anàlisi del 

sistema 

Desenvolupament Test Documentació Total 

Desenvolupament 

Web 
€/h 

h € h € h € h € h Total 

Scrum Master 60,00 € 24,00 1.440,00 

€ 

18,00 1.080,00 

€ 

0,00 0,00 € 114,00 6.840,00 € 156,00 9.360,00 € 

Analista 40,00 € 68,00 2.720,00 

€ 

0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 68,00 2.720,00 € 

Developer 30,00 € 0,00 0,00 € 236,00 7.080,00 

€ 

44,00 1.320,00 

€ 

0,00 0,00 € 280,00 8.400,00 € 

Testers 30,00 € 0,00 0,00 € 16,00 480,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 16,00 480,00 € 

Total Personal 

Brut 

 92,00 4.160,00 
€ 

270,00 8.640,00 
€ 

44,00 1.320,00 
€ 

114,00 6.840,00 € 520,00 20.960,00 € 

Total Personal 

Net 

          28.296,00 € 
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 Preu hardware 

En quant a cost de hardware, es pot diferenciar en dos tipus, el hardware de desenvolupament i el 

hardware de desplegament del sistema.  

En el primer cas, el cost de hardware de desenvolupament s’ha discriminat perquè l’únic necessari és 

un ordinador personal amb eines de desenvolupament (en el nostre cas, gratuïtes). 

En quant al cos de hardware de desplegament s’ha de trobar un hosting que compleixi els 

requeriments necessaris per posar el lloc web. En aquest cas es necessita un servidor que compleixi 

els següents requisits: 

 Php 5.3.1 

 Mysql 5.1 

 Apache 2.x 

 XML-RPC para PHP 

 

Hostinger.es ens ofereix un servidor amb aquestes característiques amb una mitjana de 4.5€/mes, per 

tant si es vol una subscripció anual es pagarà 54€/any. 

 Preu total 

En aquesta taula es pot veure el cost total del projecte desglossat. 

 Preu 

Personal 28.296,00 € 

Hosting/any 54,00 € 

Preu total sense risc 28.350,00 € 

*Preu total amb risc 35.505,00 € 

Planificació 9 Preu total del sistema 

 

Preu total projecte (Inclusió IVA) 42.961,05 € 

 

*Quan es parla de risc, s’entén, com el risc que assumeix l’equip a que el client no accepti el projecte 

o el cancel·li en algun moment del desenvolupament. Per tant, aquest risc assumit per l’equip 

s’expressa com un augment del import final de projecte, que per norma general oscil·la entre una 

cinquena part i una tercera part del preu del projecte segons el tipus de projecte i el tipus de client. 

En aquest cas, s’ha agafat el punt entremig d’una quarta part, ja que l’equip és el primer cop que 

treballa pel client i no coneix el riscos de cancel·lació del projecte. 
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12. CONCLUSIONS 

En aquest apartat a mode de reflexió s’explica: 

 Si s’han assolit els objectius inicials del projecte. 

 Quins han sigut els canvis que ha sofert la proposta inicial de la solució final, es a dir, en que 

ha canviat el projecte. 

 Quins han sigut els gran problemes durant el desenvolupament del projecte. 

 Com han afectat aquest canvis en la planificació i per tant en el pressupost. 

 Finalment, i de cara a un futur s’esmenten quines podrien ser les millores futures del 

projecte. 
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12.1. Assoliment dels objectius 

Partint dels objectius inicials que són: 

 Actualització a la versió més recent de Joomla. 

 Disseny adaptatiu del lloc web per a sistemes mòbils. 

 Gestió més eficient del contingut. 

Seguidament s’explicarà si s’han assolit aquest objectius i com s’han assolit. 

 Actualització a la versió més recent de Joomla 

Aquesta fita, era el primer objectiu del projecte i per tant imprescindible per assolir les altres dues. 

L’objectiu era aconseguir actualitzar Joomla, partint de la versió 1.7.4 fins la última versió disponible 

que actualment va per la versió 3.3.0. Aquesta fase, era una fase critica perquè la versió 1.7.4 havia 

quedat obsoleta feia temps i per tant ja no tenia suport per les actualitzacions, i a conseqüència es va 

tindre que anar pas per pas, fent passes en rere i endavant per poder aconseguir l’objectiu d’arribar a 

l’ultima versió. 

A més, a l’actualitzar el lloc web, les extensions es van quedar també obsoletes en relació a la versió 

de Joomla i per tant moltes o es van tindre que actualitzar manualment o bé es va tindre que cerca 

una alternativa que complís el mateix objectiu que la extensió obsoleta. 

 Disseny adaptatiu del lloc web per a sistemes mòbils 

Una de les mancances que tenia la versió inicial del lloc web era que aquesta no s’adaptava als 

diferents tipus de dispositius i/o dimensions de les pantalles, fent que la informació no es mostres 

correctament. Per tant, gracies a l’actualització de Joomla apareix la possibilitat de adaptar el lloc 

web a aquest tipus de característiques, però les eines de base resulten insuficients. És en aquest punt 

on apareix Vertex, una plantilla de Shape5.com. Gracies a aquesta plantilla s’aconsegueix una 

interfície adaptable, moderna i que ofereix grans possibilitats de canvi pel desenvolupador a l’hora 

de millorar-la per trobar el disseny ideal pel tipus de usuari del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redisseny i migració d’un web amb Joomla 27 de junio de 2014 
 

PÁGINA 153 

 Gestió més eficient del contingut 

Un punt important marcar pel client era la necessitat de poder gestionar gran part del contingut des 

del propi lloc web sense tindre que accedir al administrador del lloc web. Gracies a l’actualització de 

les extensions i una nova extensió s’aconsegueix que a traves del menú de l’usuari, els usuaris 

permesos puguin gestionar el contingut del lloc web, com articles, entrades al blog i esdeveniments. 

 

Però en aquest sentit, com a plataforma per gestionar els cursos manca de recursos i per tant la idea 

era trobar una nova plataforma integrada amb el lloc web i especialitzada en gestió de cursos. És aquí 

on apareix la plataforma Moodle i la extensió Joomdle. Amb Moodle s’aconsegueix tota l’experiència 

en un gestor de contingut especialitzat en cursos, que ofereix un gran contingut d’eines pels alumnes 

i professors dels cursos i gracies a Joomdle es tenen totes aquestes eines integrades amb el lloc web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 1 Menú d'usuaris administrador 
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12.2. Anàlisi de la compleció de les competències 

En el punt 1.3 es va parlar d’un conjunt de competències que ajudarien durant el desenvolupament 

del projecte. En aquest punt és necessari analitzar si s’han assolit i de quina forma. 

1. Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software complexos i/o crítics: 

Durant la fase d’anàlisi es va analitzar les funcionalitats del sistema i es va trobar que un punt 

crític del desenvolupament del sistema estava en trobar el mecanisme de migració de 

versions de Joomla (de la versió 1.7.4 a la versió 3.3.1) tant allunyades que es va fer pas a pas 

al no tenir una passarel·la directa, migració que inclou la actualització de les extensions. A 

més, un altre punt crític era la integració de Moodle amb el front-end de Joomla, mecanisme 

que tenia moltes variables de configuració diferents 

2. Donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, dels estàndards 

i de les tecnologies disponibles: S’ha fet servir Joomla i Moodle, que són CMS, cadascun 

dedicat a un propòsit diferent. Es va analitzar en punts anterior perquè eren les millors 

solucions per resoldre problemes funcionals del sistema i es van analitzar altres estratègies 

per tindre un ampli catàleg compartiu. A més s’ha integrat Joomla i Moodle a traves del front-

end de Joomla. 

3. Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construcció de 

software que es poguessin presentar: Durant la primera fase del projecte es va analitzar 

les possibles problemàtiques que es poguessin presentar durant el desenvolupament del 

projecte, encara que en algun casos i com s’analitza en punts posteriors no es tenia 

coneixement de tot l’abast del projecte i per tant era difícil identificar tots els problemes 

sorgits. 

4. Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i aplicacions distribuïdes amb suport de 

xarxa: Durant tot el projecte, i sobretot des de el punt 6 (anàlisi) fins el punt 10 

(Desplegament) es fa un anàlisi dels serveis i de les tecnologies emprades per realitzar la 

comunicació distribuïda entre el client i el servidor. 

5. Dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant mètodes 

d'enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i econòmics. 

o Es fan servir 3 plataformes diferents amb propòsits diferents. 

 Joomla gestió de contingut e informació 

 Moodle gestió de cursos. 

 MediaWiki gestió de contingut especialitzat. 

o Tota plataforma feta servir es gratuïta, lliure i Open-source. 

o Es tenen en compte aspectes socials, ja que, el propi sistema te un caràcter divulgatiu. 

o Es tenen en compte aspectes del marc legal, com cookies, polítiques de privacitat i 

encriptació de dades. 

o Tot el software que s’ha fet servir ha tingut un cost de 0€ 

6. Demostrar comprensió en la gestió i govern dels sistemes software: Com s’explica al 

punt 4 d’aquest apartat, durant els punt 6 al 10 de la documentació es fa un anàlisi exhaustiu 

de les plataformes amb les que s’ha treballat (Joomla i Moodle). A més s’ha tingut que tindre 

un especial coneixement de la compartició d’usuaris entre Joomla i Moodle, ja que: 

o L’usuari és el mateix per ambdues plataformes. 

o El mecanisme de inicia sessió i tanca sessió es fa a traves de la plataforma principal, 

que és Joomla. 

 



Redisseny i migració d’un web amb Joomla 27 de junio de 2014 
 

PÁGINA 155 

12.3. Canvis soferts durant el desenvolupament 

Durant el desenvolupament s’han trobat aspectes que sortien dels objectius principals del projecte 

però que es va pensar que era adient afegir-los, que són els següents: 

 Url amigables, és a dir, no mostrar per Url l’adreça complerta a la que s’està accedint, cosa 

que obre la possibilitat a eines SEO. 

 Integració amb Tapatalk, una aplicació mòbil per poder consultar fòrums i que és molt útil 

per donar-li vida al fòrum. 

 Nou formulari de contacte directe, és a dir, es dona la opció de enviar una consulta a 

l’administrador del sistema per aclarir dubtes o resoldre problemes, evitant que s’exposi la 

adreça de correu electrònic. 

 Millora de la seguretat d’accés a l’administrador del sistema. Joomla té la peculiaritat que es 

pot accedir a l’administrador del lloc web posant /administrator i després les credencials 

oportunes. Amb aquesta millora es necessària una paraula secreta canviable rere el 

/administrator, cosa que fa més difícil l’accés.  

 S’ha afegit un mapa del lloc web, que s’actualitza automàticament i ens obre la possibilitat a 

eines SEO. 

 S’ha canviat el cercador del lloc web, per integrar-lo millor amb el nou disseny web. 

 Afegida la nova funcionalitat obligada per llei, de avisar a l’usuari l’ús de Cookies per part del 

lloc web. 

 Afegit el contracte d’us del lloc web, amb els termes i condicions d’us d’aquest. 
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12.4. Problemes durant els desenvolupament del projecte 

Durant les diferents fases de desenvolupament van sorgir problemes que van provocar 

enrederaments en la planificació, encara que es van aconseguir resoldre va provocar que el temps de 

revisió de tot el projecte es demores. 

Els problemes van ser els següents: 

1. Actualització del sistema: 

a. Trobar un mètode segur per fer l’actualització del sistema va ser cosa de assaig i 

error, ja que, encara que hi ha molts mètodes, no tots funcionen bé o la informació 

que s’ofereix sobre com actualitzar esta incomplerta.  

b. Problemes amb les extensions, moltes extensions ja no eren compatibles amb la 

nova versió de Joomla i s’havia d’anar una per una provant i actualitzant, i molts 

cops aquestes actualitzacions responien a canvis manuals. 

2. Disseny adaptatiu del lloc web per a sistemes mòbils: 

a. Trobar una plantilla per les necessitats del lloc web va ser relativament fàcil, el 

problema sorgeix a l’hora d’adaptar la plantilla al lloc web, perquè el canvi que es 

produís no fos tan gran i tot funciones correctament. Per tant es va tindre que fer 

modificacions en la plantilla per adaptar-la i corregir errors derivats de la 

modificació. 

i. El logo no s’adaptava a tota la plana principal i no es redimensiona si 

s’ampliava o si es visualitzava amb un mòbil, la solució va ser crear un nou 

mòdul CSS i modificar el codi existent de la plantilla. 

ii. La barra per seleccionar la vista mòbil o vista normal, no estava estàtica a 

peu de pagina i per tant es va tindre que modificar el CSS de la plantilla. 

iii. Els tooltips no es mostraven correctament, però instal·lant una actualització 

de la plantilla es va solucionar. 

3. Gestió de contingut: 

a. Van sorgir problemes amb la integració de Moodle i Joomla. 

b. Van sorgir problemes amb la gestió de les inscripcions als cursos. 

4. Altres: 

a. Una de les necessitats que hi havia era incorporar al formulari de registre les dades 

bancaries i que aquestes estiguessin encriptades. Tota aquesta funcionalitat es va 

tindre que fer a mà. 

b. Un dels problemes que van provocar més mals de caps va ser un error provocat per 

l’actualització de Joomla, que en la següent actualització (la versió ultima va sortir 

al maig de 2014), era la configuració del registre d’usuaris i la funcionalitat del 

correu, en primera instancia no es coneixia d’on provenia l’error i es va tindre que 

fer anàlisis per trobar l’error. 
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12.5. Desviació de la planificació i pressupost 

Degut als problemes sorgits explicats en el anterior apartat i la data fixe d’entrega del projecte s’ha 

hagut d’eliminar la fase de resoldre errors i s’ha allargat el temps de projecte, sent la entrega de 

documentació el mateix dia previst però ampliant a la preparació de la demostració la introducció de 

dades i algunes proves. 

Antiga planificació Planificació resultant 

Nom de la 
tasca 

Duració Inici Fi 
Nom de la tasca Durac

ió 
Inici Fi 

Anàlisi del 
sistema 

35,5 dies dl 
27/01/14 

dx 
19/02/14 

Anàlisi del 
sistema 

35,5 
dies 

dl 
27/01/14 

dx 19/02/14 

Verificació de 
la proposta 

0 dies dx 
19/02/14 

dx 
19/02/14 

Verificació de la 
proposta 

0 dies dx 
19/02/14 

dx 19/02/14 

Informe de 
desenvolupam
ent del 
projecte 

0 dies dv 
28/03/1
4 

dv 
28/03/14 

Informe de 
desenvolupame
nt del projecte 

0 dies dv 
28/03/14 

dv 28/03/14 

Fase de 
desenvolupam
ent 

112,75 dies dj 
20/02/1
4 

dv 
09/05/14 

Fase de 
desenvolupame
nt 

151 dies dx 
19/02/14 

dx 04/06/14 

Preparació 
entorn 

1 dia dj 
20/02/1
4 

dj 
20/02/14 

Preparació 
entorn 

1 dia dx 
19/02/14 

dj 20/02/14 

Aprenentatge 
de la 
plataforma 

2 dies dv 
21/02/14 

dl 
24/02/14 

Aprenentatge de 
la plataforma 

2 dies dj 
20/02/14 

dl 24/02/14 

Fase de 
migració 

66,75 dies dj 
20/02/1
4 

dm 
08/04/14 

Actualització del 
sistema 

60 dies dx 
19/02/14 

dx 02/04/14 

Responsive 
Design 

44,75 dies dx 
09/04/1
4 

dv 
09/05/14 

Disseny 
adaptatiu del 
lloc web per a 
sistemes mòbils 

55 dies dx 
02/04/14 

dv 09/05/14 

Gestió de 
contingut 

46,75 dies dj 
03/04/1
4 

dm 
06/05/14 

Gestió més 
eficient del 
contingut 

35 dies dl 
12/05/14 

dx 04/06/14 

Fase Test 
8,75 dies dm 

13/05/14 
dl 
19/05/14 

Resolució 
d’errors 

11 dies dj 
05/06/14 

dv 20/06/14 

Documentació 
44 dies dv 

16/05/14 
dm 
17/06/14 

Documentació 60 dies dv 
16/05/14 

dv 27/06/14 

Planificació 10 Comparativa de planificació (en vermell, punt de desviació del projecte) 
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En quant a costos s’ha vist afectat en funció de les hores del participants d’aquesta forma: 

NOMBRE DEL RECURSO ANTIC NOU 

SCRUM MASTER 124 hrs 156 hrs 

ANALYST 68 hrs 68 hrs 

DEVELOPER 260 hrs 280 hrs 

TESTERS 28 hrs 16 hrs 

TOTAL 480 hrs 520 hrs 

Planificació 11 Diferencia d'hores afectades 

 

Recurs Preu antic Preu nou 

Personal 25.380,00 € 28.296,00 € 

Hosting/any 54,00 € 54,00 € 

Preu total projecte (Inclòs IVA) 38.550,60 € 42.961,05 € 

Planificació 12 Desviació del pressupost 
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12.6. Objectius futurs 

En aquest apartat es parla de com es podria en un futur millorar l’aplicació: 

 Manteniment del lloc web 

És basic insistir en la idea de que Joomla, Moodle i MediaWiki són mòduls que estan en contínua 

actualització, per l’aparició de noves vulnerabilitats per corregir i per millorar l’experiència de 

l’usuari. Per tant un apartat important del sistema és un bon manteniment d’aquest, és a dir:  

 Mantenir actualitzat els sistemes. 

 Fer còpies de seguretat. 

 Desactivar extensions que no es vulguin fer servir. 

 Actualitzar-ne els que si es fan servir. 

 Canviar les contrasenyes sovint. 

 Millor integració amb Moodle 

Una de les novetats del sistema vers el sistema anterior és la aparició de Moodle en el sistema. Gràcies 

a Joomdle és possible  integrar usuaris i inscripcions a cursos, però Joomdle és una extensió molt 

completa que ofereix un ampli ventall d’opcions i configuracions per millorar la integració de Moodle 

amb Joomla. 

 Millor gestió dels projectes 

S’ha aconseguit millorar la integració amb els cursos, però la següent passa seria millorar la gestió 

dels cursos, és a dir, fer molt més simple la creació edició i la gestió dels usuaris que tenen accés als 

projectes. 

 Millorar la seguretat del sistema 

Encara que en cada versió de Joomla apareixen millores de seguretat i s’han introduït un parell 

d’extensions. Però s’hauria de fer una auditoria i fer una cerca dels punts crítics del sistema per tal 

de donar solucions a aquests errors. 

 Millora de la integració amb les xarxes socials 

Una idea que milloraria l’experiència de l’usuari seria proporcionar una major integració del lloc web 

amb les xarxes socials. Des de poder iniciar sessió amb Facebook o altres a poder compartir, afegir 

comentaris o visualitzar informació a través de les xarxes socials. 

 Millorar el posicionament SEO 

El posicionament SEO o posicionament en cercadors consisteix en millorar la visibilitat del lloc web 

als cercadors, per tal de tenir major nombre de visites i per tant donar a conèixer la activitat del lloc 

web. En aquest sentit, el lloc web ja té les eines per tal de fer una explotació del posicionament SEO, 

però s’han de posicionar i activar-les per que siguin reconegudes pels cercadors. 
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 Multi-idioma 

Una de les millores substancials que podria sofrir el lloc web, seria realitzar un canvi en el mètode de 

realitzar la adaptació del llenguatge. Ara mateix si es vol veure el lloc web en un idioma diferent al 

català existeix una extensió que mitjançant el traductor de Google, fa una traducció de tot el 

contingut del lloc web, però aquesta solució deixa en mans de Google la traducció d’articles que pot 

resultar massa lliure.  

La opció ideal seria treball en un lloc web redactat en els diferents idiomes oficials del lloc web 

aprofitant les eines multi-idioma que ofereix Joomla. Si més no, encara que és la millor solució també 

es molt complicada de realitzar, perquè es necessita una persona experta en els diferents idiomes i 

que tingui temps per redactar tots els articles en les diferents llengües (s’ha de recordar que aquesta 

societat és sense ànim de lucre) i per tant la recomanació que es faria seria dividir en diferents etapes 

aquesta funcionalitat: 

1. Etapa 1: 

a. Adaptació multi-idioma dels menús. 

b. Adaptació multi-idioma dels diferents elements comuns, com per exemple, 

extensions, fòrums, cursos, categories,.... 

2. Etapa 2: 

a. Adaptació del contingut del lloc web a l’anglès o la llengua més comuna entre els 

gestors de contingut. 

b. Deixar els altres idiomes amb el plugin del translate. 

3. Etapa 3:  

a. Cercar i/o adaptar una eina per fer un mateix article multi-idioma, fent la seva 

configuració molt més senzilla. 

 Joc per ajudar a fer traduccions i guardar les solucions 

Per últim, una de les propostes que es va fer com idea per fer el lloc web més entretingut i més atractiu 

als usuaris. Aquesta proposta consistia en, aprofitant la idea de Captcha (un sistema de verificació 

per robots, que consisteix en una imatge amb un text que s’ha de identificar), crear una base de dades 

amb imatges de paraules escrites en forma antiga i que els usuaris poguessin participar intentant 

traduir-les. D’aquesta forma, apart de ser una distracció pels usuaris, donar ajuda als traductors per 

tal d’obtenir les propostes de cada usuari. 
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13. ANNEX I: MANUAL DE GESTOR DE CONTINGUT 

 

Els gestor de contingut es l’encarregat de gestionar els articles i  els esdeveniments de calendari a 

traves del lloc web, seguidament s’explica com fer-ho. 

13.1. Gestionar els articles 

1. El primer que s’ha de fer és accedir al lloc web i iniciar sessió amb l’usuari amb permisos de 

gestor de contingut. 

2. Un cop fet apareixerà el menú d’usuari a la esquerra. 

 

3. Fer clic en Crear un article apareixerà una pantalla com aquesta: 

 

4. En aquesta llista apareixen tots els articles del lloc web, publicats i no publicats. 

 

Manual de gestor de contingut 1 Menú d'usuari 

Manual de gestor de contingut 2 Gestor de articles 
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5. Si es vol publicar un article no publicat només s’ha de clicar sobre la icona de l’article 

6. Si es vol desplublicar un article publicat només s’ha de fer clic sobre la icona  de 

l’article. 

7. Si la icona és  vol dir que aquest article està a la paperera, per recuperar-lo s’ha de fer 

clic en , d’aquesta manera ja és podrà tornar a publicar. 

8. Si es vol enviar a la paperera un article s’ha de fer clic en la icona . 

9. Si es vol visualitzar un article s’ha de fer clic sobre el títol d’aquest. 

10. Si es vol editar un article s’ha de fer clic sobre  

a. Ens apareixerà un formulari omplert que es pot modificar segons les necessitats. 

b. Quan s’hagi editat fer clic en Desa o si es vol descartar la edició fer clic en cancel·lar. 

11. Si es vol afegir un nou article s’ha de fer clic sobre New article. 

a. En Content posar el contingut de l’article 

b. En Publicant posar: 

i. Categoria a la que pertany l’article 

ii. Etiquetes 

iii. Estat {publicat o no} 

iv. Si és destacat. 

v. Si volem que aparegui a partir o durant un període de temps omplir inici i/o 

final de publicació. 

vi. L’accés és a dir, qui es vol que pugui veure l’article. 

vii. Finalment fer clic en desa o en cancel·lar segons si es vol guardar o descartar 

l’article. 
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13.2. Gestor d’esdeveniments 

 Afegir esdeveniment 

Si es fa a traves del menú d’usuari en Nou esdeveniment anar al punt 5. 

1. Des de la plana web principal i amb la sessió iniciada amb el gestor de contingut. 

2. Anar a “Activitats->Calendaris” 

3. Seleccionar el dia en el que es vol afegir l’esdeveniment. 

4. En la cantonada superior esquerra del dia, apareix un botó amb un signe “+”, clicar sobre. 

5. Apareixerà un formulari. 

 

6. Omplir el formulari que es mostra en la il·lustració anterior on: 

a. Categories: És la categoria a la qual pertany l’esdeveniment. 

b. Nivell d’accés és per quin grup és visible. 

c. En Calendar omplir les dades relatives a quan és i la seva durada. 

Editar i eliminar esdeveniments 

1. Des de la plana web principal i amb la sessió iniciada amb el gestor de contingut. 

2. Anar a “Activitats->Calendaris” 

3. Clicar sobre l’esdeveniment que es vol editar. 

4. Seleccionar la opció que més interessa : Desplublicar, Editar o esborrar. 

5. Si fem clic en editar 

a. Apareixerà un formulari igual al formulari Manual de gestor de contingut 4 

b. A partir d’aquí seguir el cas Nou esdeveniment 

 

Manual de gestor de contingut 3 Nou esdeveniment 
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14. ANNEX II: MANUAL DEL GESTOR DE BLOGS 

El gestor de blogs és l’encarregat de gestionar el contingut dels blogs, tant el blog d’activitats com el 

blog general. 

14.1. Gestor de blog 

El primer que s’ha de fer és accedir al lloc web i iniciar sessió amb l’usuari gestor de blogs. 

1. Un cop fet apareixerà el menú d’usuari a la esquerra 

2. Seleccionar el blog que es vol gestionar 

3. Apareixeran les publicacions afegides per l’usuari. 

4. Si es vol eliminar una entrada fer clic en:  

5. Si es vol editar una entrada fer clic en:  

a. Al fer clic, apareixerà un formulari omplert que es pot modificar, segons les 

necessitats. 

b. Un cop modificat fer clic en “Guardar” 

6. Si es vol afegir una entrada fer clic en “Agregar nuevo item” 

a. Seleccionar Article 

b. Omplir formulari segons el contingut que es vol. 

c. Finalment clicar en guardar. 

 

Manual del gestor de blogs 1 Menú d'usuari 

Manual del gestor de blogs 2 Les meves publicacions 
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15. ANNEX III: MANUAL DE PROFESSOR DE CURS 

Per accedir com a professor d’un curs, només s’ha de anar al curs i si s’és professor automàticament 

es tenen drets d’edició. També es pot accedir a Moodle a traves de la Url: 

http://adreçadelweb/moodle 

15.1. Gestió d’ usuaris 

Si més no, els usuaris és registren automàticament quan és registren en Joomla, s’han d’assignar els 

rols dins del curs, activar les peticions, etc... 

 Gestió d’alumnes 

Els usuaris que és volen inscriure en un curs ho han de fer a traves de Joomla com s’explica en el 

manual d’usuari. 

Un cop l’usuari s’ha inscrit, la seva petició és desactiva automàticament per no tindre accés al 

contingut del curs, per tant, si és vol que l’usuari sigui part activa del curs s’ha de: 

1. Accedir a Moodle a traves de http://adreçadelweb/Moodle . 

2. Iniciar sessió. 

3. Anar al curs al que és vol assignar activar l’alumne. 

4. Un cop obert, a la esquerra surt Administració del curs. 

5. Si en “Usuaris->Usuaris inscrits” l’usuari esta inscrit, ens sortirà com Rols d’estudiant i la 

Auto inscripció sortirà en gris. En aquest s’ha de fer: 

 

Manual de professor  2 Llistat de usuaris inscrits a un curs 

a. Fer clic en , posar en Estat, “Actiu”. 

b. En La inscripció comença i acaba posar les dades de inici i fi del curs. 

c. Desa canvis. 

6. Si és vol eliminar un usuari de un curs fer clic en la “x” de la Autoinscripció. 

Manual de professor  1 Manual de professor 

http://adreçadelweb/moodle
http://adreçadelweb/Moodle
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15.2. Vista general del curs. 

L’administrador del curs ens dona la possibilitat de gestionar els alumnes i professors del curs, fer 

copies de seguretat d’aquest, editar el contingut, reiniciar, etc... 

En canvi el gestor general de cursos ens permet crear cursos, esborrar-los i gestionar paràmetres 

general de cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de professor  3  Administrador del curs 
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 Editar un curs 

En aquest sentit és pot distingir tres tipus d’edició: de contingut (que s’explica en l’apartat següent), 

de paràmetres i de configuració. 

1. Per editar la configuració del curs: 

a. Accedir a Moodle a traves de http://adreçadelweb/Moodle . 

b. Iniciar sessió com professor . 

c. Anar al curs que és vol editar. 

d. Un cop obert, a la esquerra surt Administració del curs. 

e. Si és vol editar paràmetres com en el punt anterior fer clic en editar paràmetres. 

f. Si és vol editar usuaris (Apartat 7.2) fer clic en Usuaris. 

g. Si és vol editar el mètode de inscripció fer clic en “Usuaris->Mètodes de 

inscripció”. 

i. Sortiran un llistat dels mètodes disponibles i l’ordre de preferència (per 

defecte només esta habilitat el mètode Auto inscripció (veure apartat 7.4.5)) 

ii. Fer clic en la roda d’engranatge és pot configurar la inscripció d’aquest curs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adreçadelweb/Moodle


Redisseny i migració d’un web amb Joomla 27 de junio de 2014 
 

PÁGINA 168 

 Afegir  i editar contingut a un curs 

Un curs sense contingut no té sentit. Gracies a Moodle és la sensació de contingut dinàmic del curs, 

ja que és pot crear el contingut del curs i activar-lo automàticament per setmanes, per exemple. 

Per afegir contingut s’ha de: 

 Accedir a Moodle a traves de http://adreçadelweb/Moodle . 

 Iniciar sessió com professor. 

 Anar al curs que és vol editar. 

 Un cop obert, a la esquerra surt Administració del curs. 

 Fer en Activar edició. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de professor  4 Editar contingut d'un curs 
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 Si és vol afegir un nou contingut una setmana s’ha de fer clic en  Afegeix una activitat o un 

recurs. 

a. Hi ha ajuda per omplir els recursos i els formularis de creació són intuïtius. 

 Si és vol editar una secció existent fer clic sobre la roda d’engranatge sota el nom de la 

secció (les seccions són en molts cops, les setmanes). 

a. Això obre un formulari d’edició que és pot editar. 

 Si és vol edita un recurs fer clic en edita al costat en Edita. 

 Si és vol moure un recurs o una secció s’ha de fer arrossegar mantenint el ratolí polsat 

sobre la icona  

 Si és vol fer invisible una secció fer clic en el ull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de professor  5 Nou recurs a un curs 
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16.ANNEX IV: MANUAL D’ADMINISTRADOR 

16.1. Introducció 

Aquest document ha de servir de guia per l’administrador del sistema a l’hora de gestionar el 

contingut del lloc web. Encara que gràcies a les interfícies més intuïtives és més senzill gestionar el 

contingut d’un lloc web d’aquest tipus, és important tenir un petit manual de recolzament. 

Aquest manual, està totalment orientat a la gestió del contingut i, per tant, cadascuna de les seves 

seccions explica com gestionar els diferents recursos del lloc web dins la seva complexitat. 
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16.2. Accés a l’administrador del lloc (Back-End) 

L’accés al back-end (plana web d’administració del lloc web) es realitza mitjançant la següent Url:  

 http://adreçadelweb/administrator/?scgene2014  

S’ha de tenir en compte que l’última part pot canviar mitjançant la extensió JSecureLite 

Un cop a la plana principal de l’administrador s’ha d’introduir el nom d’usuari i la contrasenya (a la 

secció dades d’interès es troben aquestes credencials). 

 

Manual d'administrador 1 Login 

Un cop identificats accedirem a la pàgina principal de l’administrador del lloc web. 

 

Manual d'administrador 2 Pagina principal 

http://adreçadelweb/administrator/?scgene2014
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16.3. Gestió d’usuaris 

En aquest sentit, l’administrador té com a missió activar, habilitar i esborrar usuaris. Aquestes 

funcions es fan des de: “Back-End->Usuaris->Gestor d’usuaris”. 

 

Manual d'administrador 3 Pagina principal gestor d'usuaris 

 Parts del gestor d’usuaris 

Abans d’aprofundir com fer la gestió dels usuaris, s’ha d’explicar què seccions hi ha i quines són les 

seves funcions. 

La primera secció més important és la de gestió d’usuaris. En aquesta secció es pot gestionar els 

usuaris, és a dir, els podem esborrar, editar, activar i desactivar. 

En la secció de grups, és on es crea la jerarquia d’accés al lloc web. 

En la secció nivells d’accés podem configurar els nivells d’accés que poden tenir els usuaris i crear-ne 

de nous segons les necessitats del web en funció dels grups. 

Aquests dos últims, es recomana només afegir-ne o eliminar-ne en cas de que l’estructura del lloc 

web canviï. 

En aquesta taula es descriuen els nivells d’accés configurats al sistema, un nivell d’accés és el rol que 

pot adquirir un usuari i per tant, aquest pot ser a diferents grups. 

NIVELL D’ACCES 
BASICS 

DESCRIPCIÓ 

Visitant El visitant és aquell usuari que només ha de poder veure la part pública del 
lloc web. 

Blogger El blogger té com a finalitat poder gestionar els blogs 

Especial L’usuari especial és aquell que té accés total al lloc web 

Registrat És aquell que pot accedir a la part privada del lloc web però només pot 
gestionar les seves dades. 

Manual d'administrador 4 Nivells d'accés principals 
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16.3.1.1. Activar i desactivar usuaris 

Un cop l’usuari s’ha registrat al lloc web, aquest encara no té accés a les seccions privades d’aquesta. 

En aquest punt l’administrador des d’aquesta secció ha d’habilitar i activar l’usuari per que tingui 

accés al lloc web. A més a més ha de seleccionar el nivell d’accés adient per aquest usuari. 

16.3.1.2. Afegir un nou usuari 

Si es vol afegir un nou usuari de forma manual es pot fer de la següent manera: 

1. Accedir a: “Usuaris->Gestor d’usuaris->Nou” 

1. Omplir els camps i clicar en guardar. 

2. Un cop fet això, el nou usuari esta creat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual d'administrador 5 Nou usuari 
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16.3.1.3. Editar informació de l’usuari 

Si es vol editar la informació d’un usuari, només cal seleccionar-ho i polsar en editar. D’aquesta forma 

s’obté aquesta finestra: 

 

Manual d'administrador 6 Modificació d'usuaris 

 

A més a més si es vol canviar els permisos de l’usuari dins del lloc web només cal anar a la secció 

“Grups d’usuaris assignats” i seleccionar aquells que es vol que tingui l’usuari. 
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16.3.1.4. Afegir nous nivells d’accés 

En el cas d’afegir una nova secció al lloc web o bé si es vol canviar la gestió d’una de les seccions del 

lloc web, s’ha d’afegir nous grups, nous nivells d’accés i canviar l’accés a la secció per restringir-lo. 

Els grups són informació addicional dels usuaris que serveix per englobar-los i més tard afegir 

permisos. Els grups poden ser fills d’altres grups i els permisos entre grups s’hereten (els nivells 

d’accés no). Per aquest motiu els usuaris que no hagin d’accedir a la zona d’administrador farem 

sempre que siguin fills d’usuari registrat per tal d’evitar oferir permisos de creació o modificació sense 

voler.  

Per crear un nou grup s’ha d’accedir al back-end, “usuaris/és -> grups -> afegeix un grup”. El formulari 

de creació de grup només cal afegir el nom del nou grup i el grup principal, és a dir, el grup pare del 

que es crea (per exemple es selecciona usuari registrar si no es vol que accedeix al back-end).  

Després de crear el grup s’ha de crear o modificar el nivell d’accés corresponent per donar-ho accés 

a aquest nou grup.  

Manual d'administrador 7 Nou grup 
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Per crear el nou nivell d’accés, s’ha d’accedir al back-end, “usuaris/és -> Nivells d’accés-> afegeix un 

nivell d’accés”. 

 

Com es mostra a la figura anterior s’ha d’afegir el nom que es vol que tingui el nivell d’accés i els 

diferents grups als que es vol que es tingui accés. 

A més a més, haurem d’editar l’article de la zona privada per permetre l’edició de l’article. En cas dels 

administradors de secció haurem d’editar les categories que controlaran per permetre l’edició i la 

creació d’articles a aquella categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual d'administrador 8 Nou nivell d'accés 
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 Gestió dels menús 

La gestió dels menús és important si es vol incorporar una nova secció al lloc web, en aquesta secció 

es pot veure com es fa aquesta gestió. Com qualsevol canvi que es fa a l’estructura del lloc web, sempre 

es recomana fer una copia de seguretat abans de canviar res. 

Per poder gestionar-los s’ha de conèixer l’estructura de menús actuals que té el lloc web. 

 

Manual d'administrador 9 Exemple de menús 
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16.3.2.1. Afegir nou menú 

Afegir un nou menú es pot dividir en dos passes, crear el menú i crear el mòdul. Això és perquè encara 

que es creí un nou menú, és necessari crear un mòdul assignat a aquest mòdul per poder fer-ho 

visible. 

16.3.2.2. Crear el nou menú 

1. Anar al “Back-End->Menús->Gestor de menús->Afegir nou menú”. 

2. Un cop afegits els camps, s’ha de clicar en “Desa & tanca”  

3. Ara s’ha de clicar sobre el nou menú , que estarà al final de la llista de menús disponibles. 

4. Un cop seleccionat apareixerà una finestra buida, on s’han de afegir  

els elements del menú. 

 

Manual d'administrador 10 Nou menú 

Manual d'administrador 11 Llistat de menús 
disponibles 
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5. Per fer-ho s’ha de clicar en “Nou” i apareix el següent formulari. 

6. En la següent taula es descriuen els camps principals per afegir un nou camp al menú: 

 

CAMP DESCRIPCIÓ 

Detalls-títol del 
menú 

Nom del camp 

Detalls-alies Àlies que tindrà el camp pels sistema 

Detalls-menú A quin menú pertany 

Detalls-element 
principal 

Seleccionar si és part del menú, o és subcamp d’un camp 

Detalls-ordre Ordre d’aparició en el menú 

Detalls-estat Si es vol que estigui publicat o no 

Detalls-pagina 
principal 

Això indica si es vol que aquest enllaç sigui la pagina principal del 
web (només pot haver-hi una pagina principal) 

Detalls-accés Tipus de nivell d’accés que té, és a dir, qui es vol que vegi el camp i 
pugui interactuar. 

Detalls-idioma Si tenim un pagina multi-idioma, a quin idioma pertany 

Detalls-tipus 
d’element del menú 

A qui es selecciona quin tipus d’enllaç es vol que sigui, per exemple, 
enllaç a un article o a una secció del blog. 

Manual d'administrador 12 Formulari nou camp d'un menú 
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Manual d'administrador 13 Detall de creació de menú 

 

 

7. Un cop omplerts tots els camps, només s’ha de desar i tancar 

8. Si es volen més camps al menú s’ha de tornar al pas 5 fins que el menú tingui tots els camps 

adients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalls-enllaç En enllaç apareix l’enllaç al article o mòdul que volem enllaçar, és a 
dir que es vol que aparegui en la pagina. Això es selecciona 
prèviament segons el tipus d’element. 

Detalls-obre en On es vol que s’obri l’enllaç, a la web (pare), a una nova finestra o 
una finestra emergent. 

Detalls-estil de la 
plantilla 

Quin estil es vol que tingui quan s’obri l’enllaç. 

Opcions/paràmetres En aquestes pestanyes es seleccionen paràmetres per configurar 
l’enllaç, com categories o parts especifiques d’un mòdul 
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16.3.2.3. Fer el menú visible 

Un cop creat el menú, ja està llest per fer-ho visible de la següent manera: 

1. Accedir a : “Back-end->Extensions->Gestor de mòduls->Nou” 

2. De la llista seleccionar Menú. 

 

 

 

3. A la següent taula es descriuen els camps principals del formulari que s’han de omplir. 

CAMP  DESCRIPCIÓ 

Mòdul-títol El títol del mòdul pel menú (es 
recomana que tingui un nom 
descriptiu, és a dir, que comenci 
per menú) 

Mòdul-selecciona menú El menú que es vol mostrar 

Mòdul-item de base Selecciona un element de menú 
per usar-lo sempre com la base per 
la visualització del menú. S’ha de 
establir el nivell d’inici al mateix 
nivell o per sobre del nivell de 
l’element base. Això farà que el 
mòdul es mostri a totes les pagines 
assignades. Si a actual és selecciona 
l’item, actual serà la base. Això fa 
que el mòdul es mostra nomes 
quan el menú principal sigui actiu. 

Manual d'administrador 14 Nou mòdul 
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Manual d'administrador 15 Detall de creació d'un mòdul pel menú 

 

4. Després d’omplir el formulari i salvar i tancar el menú ja és visible. 

 

 

 

 

 

Mòdul-nivell inicial-final Nivell d’inici per començar a 
mostrar submenús. Si es configura 
el nivell inicial i final a la mateixa 
dada, i “mostrar elements del 
menú” està en “si”, només es 
mostraran els elements del menú 
d’aquest nivell. 

Mòdul-nivell final Fins quina profunditat es vol 
mostrar del menú, és a dir, quants 
nivells del menú. 

Mòdul-mostrar el elements del menú Fer visibles els camps del menú 

Mòdul-mostrar títol Si es vol mostrar el títol del menú 

Mòdul-posició A quina posició de la plantilla es vol 
mostrar el menú 

Mòdul-estat Si es vol publicar o no 

Mòdul-inici de publicació Configurar si es vol, l’inici de la 
publicació del mòdul, és a dir, a 
partir de quan serà visible. 

Mòdul-final de publicació Configurar a partir de quan deixarà 
d’estar accessible 

Mòdul-accés Nivell d’accés, és a dir, qui es vol 
que el pugui veure 

Mòdul-ordre Dins de la posició, en quina posició 
es vol que estigui. 

Mòdul-idioma Si tenim una pagina multi-idioma, 
quin idioma té aquest menú. 

Assignació de menú-assignació del 
mòdul 

A quines pagines volem que aquest 
menú sigui visible. 
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16.3.2.4. Editar menú 

El procés d’edició d’un menú és similar al procés de creació.  

 Si es vol canviar el nom del menú s’ha d’anar a “Back-end->Menús->Gestor de menús” 

seleccionar el menú del que es vol canviar el nom i clicar en editar. 

 Si es vol afegir un nou camp al menú s’ha d’anar a “Back-end->Menús->Gestor de menús”, 

fer clic sobre el nom del menú i seguir a partir del punt 5 del apartat 4.1.1. 

 Si es vol eliminar un camp del menú s’ha d’anar a “Back-end->Menús->Gestor de menús”, 

fer clic sobre el nom del menú i apareixerà el contingut d’aquest menú. Seleccionar el camp 

que es vol eliminar i clicar en paperera o desplublicar segons es vulgui eliminar 

definitivament o només fer-ho no visible. 

 Si es vol editar un camp del menú s’ha d’anar a “Back-end->Menús->Gestor de menús”, 

fer clic sobre el nom del menú i apareixerà el contingut d’aquest menú. Seleccionar el camp 

que es vol editar, i fer clic sobre el nom . Apareixerà un formulari omplert igual que a partir 

del punt 5 del apartat 4.1.1. 

 Si es vol editar la posició del menú s’ha d’anar a “Back-end->Extensions->Gestor de 

mòduls”, buscar el mòdul corresponent al menú que es vol editar, clicar sobre i seguir la 

taula “Manual d'administrador 16 Detall de creació d'un mòdul pel menú”. 

 

16.3.2.5. Eliminar menú 

Si es vol eliminar un menú s’ha d’eliminar el mòdul que el referencia i si es vol eliminar definitivament 

s’ha d’eliminar el menú a través del gestor de menús. 

Per eliminar un mòdul s’ha d’anar a “Back-end->Extensions->Gestor de mòduls”, seleccionar el 

mòdul a eliminar i clicar en paperera. 

Per eliminar un menú s’ha anar a “Back-end->Menús->Gestor de menús”, seleccionar el menú a 

eliminar i clicar en paperera. 
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16.4. Gestió de articles 

La gestió del contingut del lloc web és fonamental, ja que és el pilar bàsic del lloc web. S’han de 

diferenciar dos tipus de gestió de contingut, una des de la pàgina web, molt més fàcil i ràpida, i un 

altre des de la part d’administrador, molt més complexa però més completa. 

 Gestió d’articles a través del back-end 

La gestió d’articles es divideix en dos apartats, gestió d’articles i gestió de categories. 

16.4.1.1. Gestió de categories 

Les categories serveixen per classificar els articles i per tant és bo tenir un ordre i una jerarquia de 

categories. Per gestionar-lo es fa de la següent manera: 

1. Accedir a “Back-end->Contingut->Categories” 

2. La jerarquia funciona de la següent manera: 

Manual d'administrador 17 Jerarquia Categories 

3. Si es vol desplublicar una categoria publicada s’ha de fer clic en  la icona  de la 

categoria. 

4. Si es vol publicar una categoria no publicada s’ha de fer clic en la icona  de la 

categoria. 

5. Si es vol esborrar una categoria s’ha de fer clic en el quadre de selecció de la categoria i 

seguidament fer clic en paperera. 

 

 

 

 

1. Sense categoria 
2. Disciplines 

a. Genealogia 
b. Heràldica 
c. Sigil·lografia 
d. Vexil·logia 
e. Nobiliària 

3. Pagina principal 
a. Esdeveniments 
b. Noticies 
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6. Si es vol editar una categoria s’ha de fer clic en el seu títol. 

a. Això obre un formulari on es pot: 

i. Canviar el títol. 

ii. A quina categoria pertànyer. 

iii. A quin tipus de grup d’usuari és visible. 

iv. Etc... 

b. Un cop editat es pot desar i tancar o bé tancar sense desar per descartar el canvis 

fets. 

7. Si es vol afegir una nova categoria s’ha de fer clic en “Nou” 

a. Això obre un formulari on s’ha de: 

i. Afegir un títol 

ii. A quina categoria pertany si és subcategoria d’una categoria. 

iii. A quin tipus de grup és visible (Per defecte és públic). 

iv. Una descripció opcional sobre el contingut de la categoria. 

b. Un cop omplerts els camps és pot desar i tancar o bé tancar sense crear la categoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual d'administrador 18 Formulari de creació d'una categoria 
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16.4.1.2. Gestió d’articles 

Es pot dir que els articles són la part fonamental de Joomla i per tant la seva gestió és fonamental. Un 

cop gestionades les categories és evident suposar que els articles pertanyen a alguna categoria o en 

el seu defecte a la categoria “Sense categoria”. 

1. Per gestionar els articles s’ha anar des del back-end i fer: “Contingut->Gestor d’articles”. 

2. El llistat és semblant al vist en l’apartat anterior, per la gestió de categories. 

3. Per gestionar un article determinat s’ha de prèviament seleccionar-lo en el quadre de 

selecció, al costat de l’article que es vol editar. 

a. Si es vol desplublicar un article es selecciona i es clica en “Desplublicar” o bé es 

fa clic en  

b. Si es vol esborrar un article, es selecciona i es clica en “Paperera”. 

c. Si es vol publicar un article desplublicar, es selecciona i es clica en publicar o bé 

es fa clic en . 

d. Si es vol canviar l’estat de l’article a destacat o viceversa (això vol dir, que és un 

article important i tindrà prioritat sobre altres articles), s’ha de fer clic en la icona 

amb forma d’estrella d’aquest menú.  

e. Si es vol editar un article, s’ha de seleccionar i fer clic en “Editar” o bé clicar sobre 

el títol de l’article. 

i. Seleccionat l’article, ara es pot procedir a editar l’article segons les nostres 

necessitats. 

Manual d'administrador 19 Llistat d'articles 
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ii. És important el camp “Categoria”, per seleccionar a quina categoria ha de 

pertànyer l’article. 

iii. Si el volem publicar 

iv. I el nivell d’accés que volem que tingui. 

v. Un cop editat fer clic en Desa i tanca o bé cancel·lar per descartar els canvis. 

f. Si es vol afegir un nou article, s’ha de fer clic en “Nou” 

i. Com el apartat anterior s’ha d’omplir el formulari. 

ii. Important: 

1. Omplir la categoria 

2. En publicant, omplir dades de publicació 

iii. Un cop acabat, s’ha de clic en desa i tancar o bé en cancel·lar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual d'administrador 20 Edició d'articles 
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 Gestió d’articles a traves del lloc web 

La gestió a traves del lloc web és molt més simple i més àgil que fer-la des del back-end, en contra no 

té tantes funcions ja que només es pot treballar a nivell d’article. 

7. El primer que s’ha de fer és accedir al lloc web i iniciar sessió amb l’usuari administrador. 

8. Un cop fet apareixerà el menú d’usuari a la esquerra. 

 

9. Fer clic en Crear un article apareixerà una pantalla com aquesta: 

 

10. En aquesta llista apareixen tots els articles del lloc web, publicats i no publicats. 

 

Manual d'administrador 21 Menú d'usuari 

Manual d'administrador 22 Gestió d'articles lloc web 
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11. Si es vol publicar un article no publicat només s’ha de clicar sobre la icona de l’article 

12. Si es vol desplublicar un article publicat només s’ha de fer clic sobre la icona  de 

l’article. 

13. Si la icona és  vol dir que aquest article està a la paperera, per recuperar-lo s’ha de fer 

clic en , d’aquesta manera ja és podrà tornar a publicar. 

14. Si es vol enviar a la paperera un article s’ha de fer clic en la icona . 

15. Si es vol visualitzar un article s’ha de fer clic sobre el títol d’aquest. 

16. Si es vol editar un article s’ha de fer clic sobre  

a. Ens apareixerà un formulari omplert que es pot modificar segons les necessitats. 

b. Quan s’hagi editat fer clic en Desa o si es vol descartar la edició fer clic en cancel·lar. 

17. Si es vol afegir un nou article s’ha de fer clic sobre New article. 

a. En Content posar el contingut de l’article 

b. En Publicant posar: 

i. Categoria a la que pertany l’article 

ii. Etiquetes 

iii. Estat {publicat o no} 

iv. Si és destacat. 

v. Si volem que aparegui a partir o durant un període de temps omplir inici i/o 

final de publicació. 

vi. L’accés és a dir, qui es vol que pugui veure l’article. 

vii. Finalment fer clic en desa o en cancel·lar segons si es vol guardar o descartar 

l’article. 
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16.5. Gestió dels blogs 

Els blogs són un cas concret de la gestió d’articles i com en el cas anterior també es pot gestionar a 

través del lloc web o bé a través del back-end. 

 Gestió del blog des del Back-End 

1. Accedir al Back-End (en l’apartat de dades d’interès es descriu com accedir-hi). 

2. Per accedir al component dels blogs s’ha d’anar a través de: “Componenets->Zoo”. 

3. A la següent taula es descriuen les funcionalitats del gestor. 

FUNCIONALITAT  DESCRIPCIÓ 

 Barra de gestió de blogs, Des d’aquest menú podem accedir 
als diferents blogs i afegir-ne nous en la icona amb el 
símbol (+). 

Items En items, tenim totes les entrades del blog, i des d’aquí és 
pot gestionar les entrades i afegir-ne noves. 

Categories Aquí es poden gestionar les categories del blog. 

Pagina principal A pagina principal, podem afegir un petit article 
introductori que sempre sortirà al principi. 

Comentaris Gestió de comentaris que afegeixin els usuaris 

Etiquetes Gestió de les etiquetes dels items 

Publicacions Serveix per gestionar el gestor del blog a través del lloc 
web. 

Configuració Serveix per configurar l’aparença del blog 

Manual d'administrador 24 Funcionalitats de gestió de blog 

 

 

Ara es procedeix a explicar què fer per gestionar un blog específic: 

Manual d'administrador 23 Gestor de blogs 
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 Si es vol afegir una nova entrada al blog s’ha de: 

o En items, fer clic en “Nou” 

o Seleccionar el tipus de item, article. 

o Apareixerà un formulari tal que: 

o Omplir el formulari amb el contingut desitjat 

o Important, si es vol fer visible, en el camp Publicat posar “Si”. 

o Un cop omplert fer clic en “Desa & Tanca”. 

 Si es vol eliminar una entrada al blog només de la llista de items , s’ha de seleccionar 

mitjançant el quadre a la esquerra del item, i clicar en desplublicar si es vol fer no visible o 

esborrar si es vol esborrar. 

 Si es vol editar una entrada al blog només de la llista de items , s’ha de seleccionar 

mitjançant el quadre a la esquerra del item, i clicar en editar, d’aquesta fórmula ens 

apareixerà el formulari de la il·lustració anterior omplert però modificable. 

 Si es vol afegir una nova categoria s’ha d’anar a “categories->nou” i omplir el formulari 

amb: 

o Nom de la categoria 

o Si es vol publicar 

o Si és categoria o subcategoria de quina categoria. 

o Descripció 

o I finalment Desa i tancar. 

 Si es vol modificar o eliminar una categoria el cas és igual que el cas de les entrades al 

blog. 

 

 

 

 

 

Manual d'administrador 25 Nova entrada al 
blog 
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 Gestió del blog des del lloc web 

Aquesta gestió és molt més restrictiva, només permet gestionar articles afegits per l’usuari que ha 

iniciat sessió. Però a favor té, la seva agilitat a l’hora de fer una nova entrada al blog. 

18. El primer que s’ha de fer és accedir al lloc web i iniciar sessió amb l’usuari administrador. 

19. Un cop fet apareixerà el menú d’usuari a la esquerra 

20. Seleccionar el blog que es vol gestionar 

21. Apareixeran les publicacions afegides per l’usuari. 

Manual d'administrador 27 Finestra de publicacions 

22. Si es vol eliminar una entrada fer clic en:  

23. Si es vol editar una entrada fer clic en:  

a. Al fer clic, apareixerà un formulari omplert que es pot modificar, segons les 

necessitats. 

b. Un cop modificat fer clic en “Guardar” 

24. Si es vol afegir una entrada fer clic en “Agregar nuevo item” 

a. Seleccionar Article 

b. Omplir formulari segons el contingut que es vol. 

c. Finalment clicar en guardar. 

Manual d'administrador 26 Menú d'usuari 
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16.6. Gestió de cursos 

Un dels canvis substancials que ha sofert el lloc web, és en la gestió de cursos. Aquest sistema que en 

la versió anterior es feia a través del gestor de contingut, ara es fa a través de la plataforma Moodle 

integrada amb Joomla gràcies a Joomdle. 

 Visió general de Moodle i Joomdle. 

Joomdle és una extensió de comunicació entre Joomla i Moodle, és a dir, el sistema que sincronitza 

contingut i usuaris entre les dues plataformes. 

En la següent taula es descriu que es pot fer en cada apartat del menú. 

APARTAT DESCRIPCIÓ 

Configuració  Configuració general: serveix per configurar la connexió 
entre moodle i Joomdle. 

 Comportament dels enllaços: Configura el comportament 
al clicar en un enllaç 

 Vistes: Part important de cara a l’usuari, descriu que 
mostraran les interfícies de Joomdle. 

 Perfils d’usuari: Serveix per configurar quin tipus d’usuari té 
accés a Moodle 

Usuaris Aquí es mostren els usuaris actuals de Joomla i Moodle. També 
serveix per sincronitzar manualment usuaris 

Correspondència de dades Serveix per vincular dades de Joomla i Moodle 

Tipus de perfil Serveix per sincronitzar tipus de perfils 

Sol·licituds de cursos Serveix per veure quins cursos hi ha. 

Botiga Si es té la botiga activa, serveix per configurar la sincronització 

Llistes de correus Serveix per sincronitzar les llistes de correu de Moodle 

Comprovació del sistema Part molt útil que serveix per veure si es compleixen tots el 
requisits pel bon funcionament de Joomdle. 

Manual d'administrador 29 Descripció del configurador de Joomdle 

Manual d'administrador 28 Menú de configuració de Joomdle 
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Un cop vist Joomdle s’ha de veure i entendre Moodle. Per accedir a Moodle s’ha d’anar a 

http://laadreçaweb/moodle  i posar les credencials que es troben a Dades d’interès.  

Com aquest menú de gestió és més complex que el menú de Joomla, només s’explicarà en la part de 

gestió que s’ha de fer. 

S’ha de dir que per connectar Joomla amb Moodle s’ha de mirar que el connector estigui ven 

configurat de la següent manera. 

En l’apartat “Administrador del lloc->Connectors->Autenticació->Joomdle” es pot veure la 

configuració de la connexió de Moodle amb Joomla. 

Un altre cosa a tenir en compte és el token de autenticació que es demana en el configurador de 

Joomdle en Joomla (“Back-end->Componenets->Joomdle->Configuració->Token d’autenticació de 

Manual d'administrador 30 Administrador de Moodle 

Manual d'administrador 31 Configuració del 
connector de Joomdle 

http://laadreçaweb/moodle
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Moodle”. Aquest token es troba en: des de moodle, “Administració del lloc->Connectors->Serveix web-

> Gestiona Tokens” i el servei és Joomdle. 

 

Manual d'administrador 32 Token de Joomdle 
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 Gestió d’ usuaris 

Si més no, els usuaris es registren automàticament quan es registren en Joomla, s’han d’assignar els 

rols dins del curs, activar les peticions, etc... 

16.6.2.1. Gestió d’alumnes 

Els usuaris que es volen inscriure en un curs ho han de fer a través de Joomla com s’explica en el 

manual d’usuari. 

Un cop l’usuari s’ha inscrit, la seva petició es desactiva automàticament per no tenir accés al 

contingut del curs, per tant, si es vol que l’usuari sigui part activa del curs s’ha de: 

7. Accedir a Moodle a través de http://adreçadelweb/Moodle . 

8. Iniciar sessió com administrador (dades de contacte). 

9. Anar al curs al que es vol assignar activar l’alumne. 

10. Un cop obert, a l’esquerra surt Administració del curs. 

11. Si en “Usuaris->Usuaris inscrits” l’usuari està inscrit, ens sortirà com Rols d’estudiant i la 

Auto inscripció sortirà en gris. En aquest s’ha de fer: 

 

Manual d'administrador 34 Llistat de usuaris inscrits a un curs 

a. Fer clic en , posar en Estat, “Actiu”. 

b. En La inscripció comença i acaba posar les dades de inici i fi del curs. 

c. Desa canvis. 

12. Si es vol eliminar un usuari de un curs fer clic en la “x” de la Autoinscripció. 

Manual d'administrador 33 Menú 
d'administració d'un curs 

http://adreçadelweb/Moodle
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16.6.2.2. Gestió de professors 

Dins de Moodle, els professors són els encarregats de gestionar els cursos, però només 

l’administrador pot assignar un professor a un curs. Per fer-ho s’ha de: 

1. Accedir a Moodle a traves de http://adreçadelweb/Moodle . 

2. Iniciar sessió com administrador (dades de contacte) 

3. Anar al curs al que es vol assignar un professor. 

4. Un cop obert, a l’esquerra surt Administració del curs. 

5. Si en “Usuaris->Usuaris inscrits” l’usuari està inscrit, ens sortirà com Rols d’estudiant i la 

Auto inscripció sortirà en gris. En aquest s’ha de fer: 

 

Manual d'administrador 36 Llistat de usuaris inscrits a un curs 

a. Fer clic en , posar en Estat, “Actiu”. 

b. En La inscripció comença i acaba posar les dades de inici i fi del curs. 

c. Desa canvis. 

d. Fer clic en “Estudiant” i sortirà un menú amb els rols disponibles, i fer clic en 

“Professor”. 

e. Fer clic en clic “x” al costat de Estudiant per eliminar aquest rol. 

6. Si l’usuari que es vol que assignar a professor no està Inscrit, aquest s’ha d’inscriure, pel mode 

normal. 

7. Si es vol donar permisos d’administrador en el curs a un usuari no inscrit s’ha d’anar a : 

“Administració del curs-> Usuaris->Altres Usuaris”. 

a. Fer clic en assignar rols. 

b. Fer clic en “Administrador” del usuari que es vol assignar. 

Manual d'administrador 35 Menú 
d'administració d'un curs 

http://adreçadelweb/Moodle
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 Gestió de categories 

Si es vol administrar les categories de Moodle i les subcategories s’ha de: 

1. Anar a Moodle. 

2. Si es vol afegir una nova categoria: 

a. Anar a “Administrador de lloc->Cursos->Afegeix una categoria” 

b. Omplir el formulari. 

c. En categoria mare indicar si és subcategoria d’un altre categoria 

d. Fer clic en Crear una categoria. 

3. Si es vol editar una categoria s’ha de fer clic en Afegeix/edita cursos 

Manual d'administrador 37 Gestió de categories 

a. En la icona en forma de roda ( ), desplegar el Menú i fer clic en: 

i. “Edita” per editar el nom, descripció i a quina subcategoria pertany 

ii. “Suprimeix” per esborrar la categoria. 

iii. “Permisos” per editar els permisos de la categoria. 

b. Si es vol editar l’ordre d’aparició fer clic en . 

c. Si es vol fer visible o invisible una categoria fer clic en . 
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 Gestió de cursos 

El cursos és el pilar fonamental de Moodle, és el perquè de Moodle. Anteriorment s’ha vist com crear 

categories i la gestió d’usuaris, i ara és veure com gestionar cursos. 

16.6.4.1. Vista general de cursos. 

De cursos s’ha de distingir dos tipus de gestió: la particular del curs i la general de tots els cursos. 

L’administrador del curs ens dona la possibilitat de gestionar els alumnes i professors del curs, fer 

còpies de seguretat d’aquest, editar el contingut, reiniciar, etc... 

En canvi el gestor general de cursos ens permet crear cursos, esborrar-los i gestionar paràmetres 

general de cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

Manual d'administrador 38 Menú de gestió d'un curs i menú general de gestió de cursos 
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16.6.4.2. Afegir un nou curs 

Una gestió de cursos, sense un curs que gestionar no té sentit i per tant s’ha de procedir primerament 

a crear un curs primerament (és important tenir la categoria creada). 

Com fer-ho: 

1. Anar a Moodle (http://adreçadelweb/Moodle) 

2. Anar a “Administració del lloc->Cursos->Afegeix/edita cursos” 

3. Selecciona la categoria on es vol afegir el curs, fent clic en el títol. 

4. Fer clic en Crear curs nou. 

 

a. Això obrirà un nou formulari, que s’ha d’omplir 

b. Un cop omplert, fer clic en Desa els canvis. 

5. D’aquesta forma es crea el nou curs. 

 

 

 

 

 

Manual d'administrador 39 Crear curs 

http://adreçadelweb/Moodle
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16.6.4.3. Editar un curs 

En aquest sentit es pot distingir tres tipus d’edició: de contingut (que s’explica en l’apartat següent), 

de paràmetres i de configuració. 

2. Per editar els paràmetres generals d’un curs, s’ha de fer com si es creés un curs, és a dir, anar 

a Moodle i anar a “Administració del lloc->Cursos->Afegeix/edita cursos”. 

a. Seleccionar la categoria on està el curs. 

b. Fer clic en , això obrirà el formulari de creació del curs omplert amb els 

paràmetres actuals. 

c. Un cop editats, fer clic en Desa canvis. 

3. Per editar la configuració del curs: 

a. Accedir a Moodle a través de http://adreçadelweb/Moodle . 

b. Iniciar sessió com administrador (dades de contacte). 

c. Anar al curs que es vol editar. 

d. Un cop obert, a la esquerra surt Administració del curs. 

e. Si es vol editar paràmetres com en el punt anterior fer clic en editar 

paràmetres. 

f. Si es vol editar usuaris (Apartat 7.2) fer clic en Usuaris. 

g. Si es vol editar el mètode d’inscripció fer clic en “Usuaris->Mètodes de inscripció”. 

i. Sortiran un llistat dels mètodes disponibles i l’ordre de preferència (per 

defecte només està habilitat el mètode Auto inscripció (veure apartat 7.4.5)) 

ii. Fer clic en la roda d’engranatge es pot configurar la inscripció d’aquest curs. 
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16.6.4.4. Afegir  i editar contingut a un curs 

Un curs sense contingut no té sentit. Gràcies a Moodle és la sensació de contingut dinàmic del curs, 

ja que es pot crear el contingut del curs i activar-lo automàticament per setmanes, per exemple. 

Per afegir contingut s’ha de: 

 Accedir a Moodle a través de http://adreçadelweb/Moodle . 

 Iniciar sessió com administrador (dades de contacte). 

 Anar al curs que es vol editar. 

 Un cop obert, a l’esquerra surt Administració del curs. 

 Fer en Activar edició. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual d'administrador 40 Editar contingut d'un curs 
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 Si es vol afegir un nou contingut una setmana s’ha de fer clic en  Afegeix una activitat 

o un recurs. 

a. Hi ha ajuda per omplir els recursos i els formularis de creació són intuïtius. 

 Si es vol editar una secció existent fer clic sobre la roda d’engranatge sota el nom de la 

secció (les seccions són en molts cops, les setmanes). 

a. Això obre un formulari d’edició que es pot editar. 

 Si es vol editar un recurs fer clic al costat en Edita. 

 Si es vol moure un recurs o una secció s’ha de fer arrossegar mantenint el ratolí polsat 

sobre la icona  

 Si es vol fer invisible una secció fer clic en el ull. 

 

 

 

 

 

 

Manual d'administrador 41 Nou recurs 
a un curs 
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16.6.4.5. Mètodes d’inscripció a un curs 

Per que un alumne pugi demanar la sol·licitud d’entrar a un curs ha de fer una inscripció. El mètode 

activat per defecte en la solució és la Autoinscripció, però n’hi ha de diferents. En aquest apartat és 

veuen els més importants. 

Per visualitzar i editar les inscripcions generals s’ha anar a “Administrador del lloc->Connectors-

>Inscripcions”. 

Per configurar les inscripcions d’un curs s’ha anar al curs “Administrador de curs->usuaris-

>inscripcions” 

Autoinscripció 

La auto inscripció és el mètode per que qualsevol usuari pugui demanar la inscripció a un curs. Els 

seus paràmetres configurats actualment són els següents: 

Manual d'administrador 42 Autoinscripció 
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L’únic detall a tenir en compte és la duració de la inscripció igual a 1 segon, d’aquesta forma la persona 

que s’inscrigui automàticament la seva inscripció es desactivarà per tindre que ser acceptada pel 

professor del curs o administrador. 

 

Accés visitant 

Es pot activar l’accés a visitants per poder fer un curs públic a qualsevol persona, per fer-ho només 

s’ha de fer clic en l’ull al costat d’accés a visitant i anar al curs i configura-ho. 

Inscripció manual 

La inscripció manual és aquella inscripció en que un professor o administrador pot inscriure alumnes 

registrats a Moodle però no inscrits al curs. 
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16.7. Gestió de mediawiki 

La mediawiki és un recurs del lloc web, que permet tindre muntat un recurs de recerca d’informació 

dinàmic. 

 Nou contingut 

Una pàgina wiki no s'escriu de la mateixa forma en que s'escriu amb un processador de textos. Tot el 

contingut és text pla, però amb una sèrie de codis continguts en el propi text, s'aconsegueix donar 

format a aquest. Aquest llenguatge s'anomena Wikitexto. Seguidament es veu els codis més senzills.   

   

Negreta i cursiva   

Per escriure text en negreta i cursiva, s'utilitzen apòstrofs de la següent manera:   

 Dos apòstrofs a cada costat:'' cursives'' es llegirà com cursives.   

 Tres apòstrofs a cada costat:'' 'negreta''' es llegirà com negretes.   

 Cinc apòstrofs a cada costat:'''' 'negretes i cursives''''' es llegirà com negretes i cursives.   

Per no preocupar-se de saber quants apòstrofs cal usar per a cada cosa, utilitza els botons que 

apareixen just a sobre de la finestra d'edició. Prement-los, s'escriurà un text a omplir, envoltat del 

nombre adequat de apòstrofs. També es pot seleccionar el text a formatar, i prémer després els 

botons.   

   

Seccions   

Si l’article és massa gran s’han de fer servir les seccions. Per posar els títols, només es necesita envoltar 

del signe igual (=), començant per 2 signes a cada costat per a la secció principal, i un més per cada 

subnivell. Per exemple:   

== Secció 1 ==   

== Secció 2 ==   

=== Secció 2.1 ===   

=== Secció 2.2 ===   

==== Secció 2.2.1 ====   

=== Secció 2.3 ===   

== Secció 3 ==   

Quan hagin 4 o més seccions, apareixerà automàticament una taula de contingut, amb l'índex de les 

seccions.   
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 Un detall molt important sobre els titulars de seccions: si es posa un únic signe d'igual a cada 

costat, també s'ha d'interpretar com un titular de primer nivell, però amb algunes 

diferències:   

 La mida de lletra coincidirà amb el del títol de l'article. No és bona idea, ja que el títol hauria 

de poder diferenciar-se de tota la resta.   

 Si només hi ha titulars amb dos iguals, s'interpretaran com a titulars de primer nivell. Però 

si s’ajunten titulars amb un igual i amb dos, a partir del primer titular amb un signe igual, 

tots els que vinguin darrere tindran el mateix nivell que el seu nombre d'iguals. És a dir: els 

titulars amb dos iguals que vinguin darrere ja no seran de primer nivell, sinó de segon.   

 Per això, el millor és no fer servir titulars amb un únic signe igual = com aquest =. Començar 

sempre per titulars de primer nivell amb dues iguals, i a partir d'aquí, afegir tants iguals com 

subnivells calguin.   

Sagnia   

Sagnar el text és desplaçar cap a la dreta, i pot millorar molt la llegibilitat quan es treballa amb 

comentaris en una pàgina de discussió. Per sagnar text, utilitzar tants signes de dos punts (:) com 

desplaçaments es vulgui fer. Un salt de línia, es considera com la fi de la sagnia del paràgraf que hagis 

escrit.   

Exemple:    

EXEMPLE COM ÉS MOSTRA 

Línia sense sagnar.   Línia sense sagnar.   

: Línia amb sagnia.       Línia amb sagnia.   

:: Línia amb més sagnia.           Línia amb més sagnia.   

: Una altre línia amb sagnia.       Una altra línia amb sagnia.   

Manual d'administrador 43 Sagnia 
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Vinyetes   

Si vols utilitzar vinyetes, o llistes amb punts al començament dels paràgrafs, utilitza els asteriscs. 

Funcionen d'una manera similar al sagnat: com més posis, més profund serà el nivell de la vinyeta.   

EXEMPLE COM ÉS MOSTRARA 

*Primer punt.       Primer punt.   

*Segon punt.       Segon punt.   

** Subapartat del 2 º punt.           Subapartat del 2 º punt.   

* Tercer punt.       Tercer punt.   

# Primer punt.   Primer punt.   

# Segon punt.       Segon punt.   

# # Subapartat del 2 º punt.           Subapartat del 2 º punt.   

# Tercer punt.       Tercer punt.   

Manual d'administrador 44 Vinyetes 

 

Afegir enllaços   

Pàgines internes   

Per afegir pàgines internes s’ha de posar el títol entre dos claudàtors [[títol]]. Aquest exemple 

quedaria com a títol. 

Si es vol que el nom de l’enllaç sigui diferent cal fer-ho de la següent manera:   

És a dir, afegim el nom de l’enllaç separat per una línia vertical (Alt + 1). El resultat quedarà de la 

manera:  accedeix a títol   

Pàgines externes  

Per afegir pàgines externes s’ha de posar la direcció URL i el nom de l’enllaç separat per un espai tot 

entre claudàtors. Per exemple: [http://www.nova.scgenealogia.net Pàgina principal de la Societat].   

D’aquesta manera tindrem Pàgina principal de la Societat i enviarà a la direcció afegida.   

Una altra opció és posar només la URL entre els claudàtors i és mostrarà la URL.  

 

[[títol| accedeix a títol]] 

 

http://www.titol/
http://www.titol/
http://www.titol/
http://www.titol/
http://www.titol/
http://www.titol/
http://www.titol/
http://www.titol/
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 Crear una nova pàgina a la wiki   

 

Simplement s’ha de crear una pàgina interna com s’ha indicat anteriorment. S’ha de modificar una 

pàgina i crear un enllaç a una pàgina interna.   

 

Manual d'administrador 45 Plana principal Mediwiki 

   

 

En aquest exemple s’ha modificat la pàgina principal i s’ha afegit el següent codi:   

* [[Exemple]]   

Gràcies a això es té l’enllaç “Exemple” que està en vermell degut a que està buit. Si es clica a l’enllaç 

es  fa una redirecció directament a la pantalla d’edició de la pàgina on es pot afegir qualsevol tipus 

d’informació.   

S’ha afegit només exemple i ha quedat de la manera següent:   

 

Manual d'administrador 46 Pàgina d'exemple creada 
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 Editar una pàgina de la wiki   

Es pot editar a nivell de tota la pàgina o una part de la pàgina. Per modificar tota la pàgina s’ha d’anar 

la pestanya modifica a la part superior de la pàgina. A l’hora d’editar només  una part, s’ha d’accedir 

al modificar que hi ha a l’esquerra d’un títol.   

 

Manual d'administrador 47 Modificació d'una pàgina  

Formulari de modificació:   

 

Manual d'administrador 48 Modificació d'una pàgina a la Wiki   

Com es pot observar, hi ha icones per donar format al text. Les més utilitzades són:   
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  per posar el text seleccionat en negreta.    

  per posar el text seleccionat en cursiva 

  per posar els dobles claudàtors al text seleccionat (i crear una pàgina nova).   

  per posar els claudàtors al text seleccionat (per que funcioni correctament cal que 
hi hagi una URL i el nom que es vol afegir a l’enllaç).   

  per posar el text seleccionat com un nou títol de segon nivell.   

 

A la part de sota de la pàgina es pot trobar opcions com guardar o Anul·lar la edició, mostrar com 

quedaria si es guardes la pàgina o mostrar els canvis que s’han fet. El resum serveix per indicar a 

aquesta versió que s’ha fet (es mostrarà al historial).   
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 Control de versions de les pàgines   

Una altra eina important és l’ història que permet veure que s’ha fet i qui ho ha fet i finalment desfer 

els canvis que va fer. Per exemple aquí tenim l’historial de genealogia.   

 

Manual d'administrador 49 Historial de versions 

Com es pot observar, hi ha totes les versions que ha hagut de genealogia. A una posa “sample” que és 

el resum del que es parla a l’apartat anterior, editar una pàgina de la wiki. Com es pot veure es pot 

fer comparacions de versions. Seguidament es fa una entre la primera versió i la última. I el sistema 

ens mostra el següent:   

 

Manual d'administrador 50 Comparació de versions 

   



Redisseny i migració d’un web amb Joomla 27 de junio de 2014 
 

PÁGINA 213 

Aleshores es pot modificar les versions per afegir tot allò que s’ha esborrat accedint a modifica. El 

sistema tornarà a mostrar el formulari d’edició on es poden fer els canvis necessaris per retornar les 

dades que hagin estat esborrades involuntàriament per algun usuari.   
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16.8. Gestió calendari 

El calendari és una part interesant del lloc web, ja que permet anunciar esdeveniments pròxims, per 

poder gestionar-lo s’ha de fer des de el gestor de calendaris JEvents. Per accedir-hi s’ha de anar de la 

següent manera: 

 “Back-end->Componenets->JEvents” 
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 Afegir categoria d’esdeveniment 

Si es vol afegir una nova categoria d’esdeveniment al calendari s’ha de fer: 

1. Des del gestor JEvents, “Manage categories->nou” 

2. Omplir el següent formulari en categoria: 

a. El títol i l’alies 

b. En pare, si és subcategoria d’un altre categoria 

c. L’estat 

d. La visibilitat 

e. I si la pagina és multi-idioma, a quin idioma pertany. 

3. Omplir en Opcions: 

a. El color 

4. Desa i tancar. 
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 Afegir esdeveniment 

Si es vol afegir un esdeveniment es tenen dos opcions, fer-ho a través del back-end o fer-ho a través 

del lloc web. 

16.8.2.1. A través del back-end 

1. Anar des del gestor de JEvents a “Manage Events”  i clicar en “Nou” 

2. Omplir el formulari que es mostra en la il·lustració anterior on: 

a. Categories: És la categoria a la qual pertany l’esdeveniment. 

b. Nivell d’accés és per quin grup és visible. 

c. En Calendar omplir les dades relatives a quan és i la seva durada. 

 

16.8.2.2. A través del lloc web 

Per fer-ho es pot fer directament a traves del menú d’usuari anant directament al pas 5 o bé fer-ho 

de la següent manera: 

7. Des de la plana web principal i amb la sessió iniciada amb administrador. 

8. Anar a “Activitats->Calendaris” 

9. Seleccionar el dia en el que es vol afegir l’esdeveniment. 

10. En la cantonada superior esquerra del dia, apareix un botó amb un signe “+”, clicar sobre. 

11. Apareixerà un formulari igual al formulari “Manual d’administrador 19 Nou esdeveniment”. 

12. A partir d’aquí seguir el cas 8.2.1. 

 Editar i eliminar esdeveniments 

Si vol editar un esdeveniment es pot fer a través del back-end o bé a través del lloc web. 

Manual d'administrador 53 Nou esdeveniment 
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16.8.3.1. A través del back-end 

1. Anar des del gestor de JEvents a “Manage Events”  i seleccionar l’esdeveniment a gestionar 

2. Si es vol esborrar o desplublicar s’ha de clicar en aquestes opcions. 

3. Si es vol editar s’ha de clicar en Edita.  

a. Ara s’ha de editar el formulari que es va omplir en el cas 8.2.1. 

b. Finalment clicar en Apply. 

 

16.8.3.2. A Través del lloc web 

6. Des de la plana web principal i amb la sessió iniciada amb administrador. 

7. Anar a “Activitats->Calendaris” 

8. Clicar sobre l’esdeveniment que es vol editar. 

9. Seleccionar la opció que més interessa : Desplublicar, Editar o esborrar. 

10. Si fem clic en editar 

a. Apareixerà un formulari igual al formulari “Manual d’administrador 19 Nou 

esdeveniment”. 

b. A partir d’aquí seguir el cas 8.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9. Gestió de fòrum 

Els fòrums són una part important del sistema, ja que és un lloc on els usuaris poden interactuar amb 

altres usuaris. 

Per començar s’ha d’explicar que el gestor de fòrums és Kunena i per accedir-hi s’ha de accedir 

mitjançant : “Back-end->Components->Forum Kunena”. 
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Manual d'administrador 54 Dashboard Kunena 

En la següent taula es mostra la descripció de la configurabilitat de cada secció: 

Opció DESCRIPCIÓ 

Gestor de 
categories 

Aquesta secció serveix per gestionar les categories disponibles en el fòrum 

Gestor 
d’usuaris/és 

Mostra els usuaris inscrits en el fòrum (són els mateixos que en el lloc web). 

File manager Serveix per gestionar els arxius que s’han pujat al fòrum. 

Gestor 
d’emoticones 

Serveix per gestionar les emoticones dels fòrums 

Rank manager Serveix per gestionar els rangs que s’assignen segons la participació d’un usuari 
en el fòrum. 

Gestor de 
plantilles 

Ens permet gestionar les plantilles per mostrar el fòrum 

Configuration Serveix per gestionar les configuracions del fòrum. 

Plugin-
manager 

Aquí és poden instal·lar extensions pel fòrum. 

Forum tools Eines de gestió del fòrum, com per exemple la sincronització d’usuaris. 

Gestor de 
paperera 

Tot missatge eliminat, és posat aquí, d’aquesta forma aquí es pot eliminar 
definitivament o recuperar 

Manual d'administrador 55 Opcions forum Kunena 

 Creació d’un fòrum 

Si es vol crear un nou fòrum o bé, una nova secció partint del gestor de fòrum kunena s’ha de fer de 

la següent manera: 

1. Gestor de categories 
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2. “New category” 

 

Manual d'administrador 56 Nova categoria 

3. Omplir el formulari de nom de categoria i descripció: 

a. Principal : Indica si és part d’un fòrum, és a dir, un categoria o una subcategoria. 

b. Nom i Alies. 

c. Si volem que es pugui veure o no. 

d. Descripció i Encapçalament 

e. Si volem referenciar-ho a una classe CSS. 

4. Permisos de categoria: 

a. Aquí s’ha de seleccionar per quin tipus d’usuari es vol fer visible el fòrum, és a dir, 

el nivell d’accés o el grup. 

5. Configuració de categoria. 

6. Un cop omplert tot desa i tancar. 

Si es vol assignar moderació a aquest fòrum s’ha d’anar al capítol 9.3 i cerca la edició d’usuaris. 

 Sincronitzar usuaris 

Per que qualsevol usuari registrat pugui participar al fòrum s’ha de configurar el fòrum perquè 

sincronitzi els usuaris de Joomla, això es fa gràcies a la següent configuració: 

1. Anar a “fòrum tools->Sincronitzar usuaris” 

2. Marcar la casella “Afegeix els perfils d'usuari/a tot” 

3. Desa i tancar. 

 Gestor d’usuaris 

Des del gestor d’usuaris es poden bloquejar, sancionar i editar els usuaris del fòrum. 
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 Si es vol habilitar o deshabilitar un usuari només s’ha de clicar en habilitat per canviar 

l’estat de l’usuari. 

 Si es vol sancionar o treure-li la sanció a un usuari només s’ha de clicar en sancionar per 

canviar l’estat. 

 Si es vol editar un usuari només s’ha de fer clic en el seu nom: 

o Aquí es pot editar la seva signatura. 

o Si es vol que aquest usuari sigui moderador d’un fòrum s’ha de clicar en 

moderació i seleccionar els fòrums que es vol que aquest usuari moderi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neteja de fòrums 

Si es deixa als fòrums tots els temes creats, en un temps la pàgina seria massa gran. És per aquest 

motiu que existeix la opció de elimina temes que no han rebut cap resposta en un cert número de 

dies. S’ha de fer les següents passes:  

Manual d'administrador 57 Gestor d'usuaris 
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1. Anar a “Forum tools->Netejar fòrums” 

2. Seleccionar els dies que un tema ha estat sense ús per eliminar-ho. 

3. Seleccionar les categories a netejar. 

4. Seleccionar el tipus de tema que s’ha de investigar. 

5. Clicar en netejar. 

D’aquesta forma s’allibera espai del lloc web, encara que és possible que s’eliminin temes 

d’informació interesant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dades de configuració 

En aquest apartat es parla de la zona de configuració del fòrum en : “Configuration” 

 Direcció de correu electrònic del Fòrum s’ha de afegir un Mail vàlid per enviar subscripcions 

als usuaris del fòrum.  

Manual d'administrador 58 Neteja de fòrums 
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 Fòrum tancat, si hagués qualsevol problema amb el funcionament del fòrum es posa el fòrum 

tancat, de forma que l’administrador serà l’únic usuari que podrà accedir. Bloquejant el 

fòrum es guanya temps per poder solucionar qualsevol problema del fòrum.  

A la pestanya lloc web:  

 Temes per pàgina, missatges per pàgina es permet mostrar més o menys temes i missatges 

als temes per tal de trobar la proporció correcta.  

A la pestanya usuaris:  

 Lectura/escriptura publica permet que tots els usuaris pugui escriure, fins i tot els no 

registrats.  

 E-mail a moderadors i a administradors fa que rebin correus sobre els nous temes creats i els 

nous missatges creats respectivament.  

A la pestanya pujades:  

 Es pot permetre als usuaris pujar fitxers, es pot limitar l’amplada i el tipus de fitxer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10. Gestió de la plantilla 

Per conèixer millor el lloc web, s’ha de conèixer la plantilla que es fa servir, en aquest cas és vèrtex 

de Shape5.com. És una plantilla gratuïta que ofereix disseny adaptable, molta versatilitat i 

canviabilitat. Per poder adaptar-la al lloc web, la plantilla ha sofert algun canvi no substancial.   

http://www.shape5.com/
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Per tindre una mica més clar com funciona, a la següent il·lustració es mostra la seva estructura i en 

vermell els canvis que ha sofert.  

 

 

Quan s’afegeix un nou mòdul s’ha d’escollir la posició en la que vol que vagi en funció de la anterior 

estructura. 

 

 

Manual d'administrador 59 Estructura plantilla 
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Per poder gestionar la plantilla, s’ha d’anar a “back-end->Extensions->Gestor de Plantilles->Estils” i 

seleccionar la plantilla shape5_vertex, que està seleccionada per defecte. 

 

No es recomana fer canvis dins de l’estructura de la plantilla si no coneix bé quins canvis poden sorgir 

i sobretot, abans de tocar res, fer una copia de seguretat. 
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 Estructura del menú de edició de Vertex 

Des del configurador de shape5 (“back-end->Extensions->Gestor de Plantilles->Estils-

>Shape5_vertex”) es poden fer diverses coses. 

Manual d'administrador 61 Menu de Shapet5_vertex 

En la següent taula es descriu que es pot fer en cada secció descrita a la il·lustració. 

SECCIÓ DESCRIPCIÓ 

Template 
specific 

En aquesta secció es poden configurar aspectes relacionats amb el color de fons  
(Page background color), la font (Hightlight font) o també les xarxes socials 
a les que es té accés.  

Layout En aquesta secció es configura tot allò relacionat amb les dimensions de la 
pagina web (menús, seccions) i el responsive design. Per exemple podem 
seleccionar si es vol Responsive Design, o bé si la profunditat del menú 
principal, els colors, etc... 

Menu En aquesta secció es configura tot allò relacionat amb el menú principal del web 
i el menú per la vista mòbil, sobretot està destinat a configurar la seva dinàmica 
de funcionament. 

Row Sizes Aquesta secció serveix per configurar les dimensions de les files 

General En aquesta secció es poden configurar eines per millorar el rendiment del lloc 
web. 

Javascripts Secció per configurar els scripts de Javascript, com en el cas anterior alguns 
milloren el rendiment del lloc web. 

Fixed tabs Ens permet configurar botons fixos en tot el lloc web visibles. (Si es deixa en 
blanc el camp text no apareixen) 

Drop down Serveix per configurar el botó de navegació ràpida. (Botó per anar ràpidament a 
dalt de tot del web) 

Backgrounds Serveix per configurar les aparences de cadascun dels mòduls de la plantilla 

Language Serveix per configurar el multi-idioma de la plantilla, per aquells links específics, 
per exemple, login, logout, registre, etc. 
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 Canviar les adreces de Facebook i Twitter 

Si es vol canviar els enllaços a la pàgina de facebook o de twitter es pot fer de la següent manera: 

2. Accedir al plantilla com s’ha explicat anteriorment. 

3. A l’anterior il·lustració podem veure que hi ha diferents camps per xarxes socials, en aquest 

cas interessa la que fa referència a Facebook o Twitter (la resta estan deshabilitades per 

codi). És en aquests camps on s’han de posar les adreces a Facebook o Twitter que es volen 

vincular al lloc web. 

 

4. Des d’aquesta plana també es pot canviar el color de fons (Page background color) o la 

font que es fa servir (Highlight font). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual d'administrador Pagina d'edició Vertex 
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16.11. Dades d’interès 

 

Sistema dades 

Accés al Back-End de Joomla http://latevaadreça/administrator/?scgene2014 

Username : Admin 

Password: admin2011 

Accés administrador de Moodle http://latevaadreça/moodle/ 

Username: adminjoomla 

Password: 21Sqfe01# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://latevaadreça/administrator/?scgene2014
http://latevaadreça/moodle/
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17. ANNEX V MANUAL DE DESENVOLUPADOR 

17.1. Introducció 

Partint de l’experiència del projecte, que és successor de diversos projectes, i veient la possible 

projecció futura que té el sistema, s’ha decidit per fer una guia orientada al futur desenvolupador del 

projecte i que sigui de recolzament per qualsevol canvi futur que pugui sorgir.  

Principalment s’orienta a una possible migració i integració en qualsevol servidor, tasca que pot ser 

difícil si no es coneixen els components del sistema i que aquesta guia vol fer que sigui més fàcil, 

guiant pas a pas como s’hauria de fer. 

A més a més, pot servir de punt de partida a un futur desenvolupador que no conegui la plataforma 

Joomla per poder començar a treball i familiaritzar-se amb el sistema. Si més no, en aquest document 

no es tracten coneixements sobre l’administració del lloc web, ja que per això existeix un altre tipus 

d’usuari. 
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17.2. Desplegament del sistema en un servidor 

En aquest apartat es descriuen pas per pas com s’ha de desplegar i configurar els mòduls principals 

del sistema. 

 Requisits del sistema 

En aquest apartat es descriuen el requisits que ha de tenir el servidor per tal de que totes les 

funcionalitats del sistemes funcionin correctament. 

Els tres mòduls principals del lloc web i les seves webs són: 

 Joomla: http://www.joomla.org/ 

 Moodle: https://moodle.org/ 

 MediaWiki: http://www.mediawiki.org 

 

 JOOMLA 3.3.2 MOODLE 2.3.11 MEDIAWIKI 

PHP 5.3 + 
   

MYSQL 5.1 + 
   

APACHE 2.X 
   

XML-RPC FOR PHP Es necessita per la integració dels dos sistemes  

Manual de desenvolupador 1 Necessitats 

Per tant a l’hora d’escollir un servidor s’ha de buscar un servidor PHP amb una Base de dades MySql 

i que tingui la opció de poder instal·lar al servidor el paquet XML-RPC. 

El paquet XML-RPC és necessari per establir sincronització entre el mòdul de Moodle i Joomla i per 

tant és requisit indispensable pel funcionament del sistema. A la següent adreça es pot trobar 

informació de com instal·lar-la : http://www.php.net/manual/es/xmlrpc.installation.php 

En el cas d’un desenvolupador que treballi amb un Ubuntu, és recomanable instal·lar-se un servidor 

LAMP, per exemple un Phpmyadmin. Per tal d’instal·lar el paquet XML-RPC s’ha de fer mitjançant 

consola amb “sudo apt-get install php5-xmlrpc”. 

 

 

 

 

 

http://www.joomla.org/
https://moodle.org/
http://www.mediawiki.org/
http://www.php.net/manual/es/xmlrpc.installation.php
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 Punt de partida 

El punt de partida són 3 arxius: 

 Un fitxer .zip amb el contingut de la pagina web i l’instal·lador de Joomla 

 Un fitxer .sql amb la base de dades de Moodle. 

 Un fitxer .sql amb la base de dades de MediaWiki. 

 

Joomla 

Gràcies a fer la còpia de seguretat amb Akeeba Backup, instal·lar el lloc web Joomla és senzill. S’han 

de seguir diversos passos: 

1. Descomprimir l’arxiu zip, a la teva carpeta /públic_html 

2. Escriu la ruta del teu hosting 

3. Apareixerà una plana web com aquesta:  

4. Clica en següent: 

5. En la següent plana et demanarà les dades de la Base de dades, si no tens permisos de creació 

de Base de dades, hauràs de crear-la automàticament des del teu gestor. 

6. Una vegada introduïdes les dades d’accés a la base de dades, clica en següent. 

Manual de desenvolupador 2 Akeeba Backcup pas 1 

Manual de desenvolupador 3 Akeeba Backup pas 2 
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7. En aquest moment comença la càrrega de la base de dades. Una vegada finalitzada clica en 

“siguiente paso”. 

8. A la següent plana demana dades d’administració, s’han d’omplir i clicar en següent. 

9. En aquesta plana, si tenim permisos suficients, podem clicar en esborrar el directori 

d’instal·lació. En cas que no, del directori on tens el teu sistema de fitxers esborra la carpeta 

“/installation” 

10. Si ara accedim a la adreça, accedirem al nostre lloc web. 
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 Moodle 

Per configurar Moodle s’ha de configurar: la base de dades, l’arxiu de configuració de Moodle i 

Joomdle, el connector de Joomla amb Moodle. 

1. Configuració de la base de dades 

a. Sobre la teva base de dades llença l’script de creació de base de dades, de Moodle.sql. 

2. Configurar Moodle: 

a. Obre l’arxiu /Moodle/config.php 

b. Modifica l’arxiu per adaptar-lo al teu server, has de tenir en compte el Dataroot, 

carpeta que s’ha de crear a mà. 

3. Configurar Joomdle: 

a. Entra des de el teu navegador a http://latevaadreça/administrator/?scgene2014 

b. Des de la finestra d’administrador clica en ->components->>Joomdle->configuració 

general. 

$CFG->dbtype    = 'mysqli'; 
$CFG->dblibrary = 'native'; 
$CFG->dbhost    = 'localhost'; 
$CFG->dbname    = 'moodle'; 
$CFG->dbuser    = 'root'; 
$CFG->dbpass    = '21sqfe01'; 
$CFG->prefix    = 'mdl_'; 
$CFG->dboptions = array ( 
  'dbpersist' => 0, 
  'dbport' => 3306, 
  'dbsocket' => '', 
); 
$CFG->wwwroot   = 'http://localhost/scgene/moodle'; 
$CFG->dataroot  = '/var/moodledata'; 
$CFG->admin     = 'admin'; 
$CFG->directorypermissions = 0777; 
require_once(dirname(__FILE__) . '/lib/setup.php'); 

 

Manual de desenvolupador 5 Config.php 

Manual de desenvolupador 6 Configuració general 
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c. Per últim, accedeix a http://latevaadreça/moodle/ 

d. Ves a “Administració del lloc/identificació/Joomdle” 

e. En url de Joomla posa la teva adreça de Joomla 
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 MediaWiki 

Igual que passa amb Moodle s’ha de configurar la base de dades i l’arxiu de configuració. 

1. Configuració de la base de dades 

a. Sobre la teva base de dades llença l’script de creació de base de dades, de 

MediaWiki.sql. 

2. Configurar mediawiki. 

a. Accedeix al arxiu “\mediawikiv2\localsettings.php” 

b. S’ha de configurar amb les dades del servidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

## Database settings 
$wgDBtype           = "mysql"; 
$wgDBserver         = "localhost"; 
$wgDBname           = "scgene00_wiki"; 
$wgDBuser           = "root"; 
$wgDBpassword       = "root"; 
$wgAuthJoomla_MySQL_Host     = 'localhost';                   
// Joomla MySQL Host Name. 
$wgAuthJoomla_MySQL_Username = 'root';                    // 
Joomla MySQL Username. 
$wgAuthJoomla_MySQL_Password = 'root';                    // 
Joomla MySQL Password. 
$wgAuthJoomla_MySQL_Database = 'scgene00_joomler';                   
// Joomla MySQL Database Name. 
 

 
Manual de desenvolupador 7 Localsettings.php 
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17.3. Configuració 

 Configuració correu electrònic 

Per poder rebre o enviar notificacions del lloc web s’ha de configurar la gestió del correu web, per 

fer-ho s’ha de fer: 

1. Joomla 

a. Accedir al Back-End 

b. Accedir a Configuració Global 

c. Accedir a Servidor 

d. En l’apartat de Configuració de correu introduir les dades pertinents al servidor de 

correu electrònic. 
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2. Moodle 

a. Accedir a Moodle amb compte d’administrador. 

b. Accedir a l’apartat d’administrador 

c. Accedir a connectors -> Missatges de Sortida->Correu electrònic 

d. Introduir les dades pertinents al servidor de correu electrònic. 
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Configuració servis externs 

17.3.2.1. Tapatalk 

Tapatalk és una aplicació per poder visualitzar i participar en fòrums. En aquest cas, va vinculat al 

lloc web i la ser Url, per tant s’ha de configurar per fer-la accessible. 

1. Accedir a la pagina de http://tapatalk.com/activate_tapatalk.php?plugin=kun 

2. Al final de la pàgina hi ha un link “Add my fòrum to Tapatalk network” 

3. És necessari un compte d’usuari 

4. Un cop iniciada la sessió apareix un taulell on pots donar d’alta nous fòrums. 

5. Un cop configurat, es genera una Api Key que s’ha de copiar. 

6. Un cop copiada la Url s’ha d’anar al Back-end de Joomla 

7. Extensions->Gestor de complements->Tapatalk Kunena plugin 

8. S’ha d’activar el plugin i enganxar la Api Key generada anteriorment 
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17.3.2.2. Google Maps 

Per poder tenir el google maps en el nostre lloc web, s’ha de configurar i obtenir una Api Key per 

tenir accés a aquest servei de la següent forma: 

1. Accedeix a la pàgina de la consola de les API (https://code.google.com/apis/console) i inicia 

sessió amb el teu compte de Google.  

2. Fes clic a l'enllaç de serveis en el menú de l'esquerra.  

3. Activa el servei de la versió 3 de l'API de Google Maps.  

4. Fes clic a l'enllaç d'accés a l'API al menú de l'esquerra. La teva clau d'API està disponible des 

de la pàgina d'accés a l'API, a la secció d'accés a l'API senzilla. Les aplicacions de l'API de 

Google Maps utilitzen la clau per a aplicacions del navegador. 

5. Anar al Back-End de Joomla 

6. Extensions->Gestió de components->System Google Maps 

7. General Settings->Googlemaps api key 

8. Pega la teva Api Key 

 

Manual de desenvolupador 11 Google Maps extension 
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17.3.2.3. reCaptcha 

El reCaptcha és una extensió que ens permet fer servir el captcha de google, per configurar-ho s’ha 

de fer: 

1. Des de el Back-End 

2. Extensions->Gestió de complements->Captcha ReCaptcha 

3. En aquest punt demana les Api keys que s’obtenen d’aquesta 

adreça:  http://google.com/recaptcha 
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17.4. Desenvolupament 

 Codi modificat de Joomla 

17.4.1.1.Formulari de registre 

S’ha modificat el formulari de registre per tal d’afegir un camp opcional de compte bancari. Joomla 

no incorpora cap tipus de gestor d’informació d’usuari a través del back-end i per tant s’ha de fer a 

mà de la següent manera: 

1. Afegeix els camps necessaris a la base de dades de Joomla 

a. “Base de dades de Joomla”->tb_users 

2. Modificar l’arxiu del formulari de registre per agregar els nous camps 

a. /components/com_users/models/forms/registration.xml  

 

3. Modificar l’arxiu /libraries/joomla/user/user.php 

a. En aquest s’ha d’introduir la nova variable i contingut per encriptar les dades a la 

base de dades. 

Manual de desenvolupador 13 user.php 

 

 

 Codi 

71 public $cbanc = null; 

581-
585 

$rsa = new RSA(); 
//$rsa->setRSAKey(); 
$key = $this->username; 

$array['cbanc']= $rsa->encrypt($array['cbanc'], $key); 

619-
624 

if(!empty($array['cbanc'])) 
{ 
$rsa = new RSA(); 
$key3 = $array['username']; 
$array['cbanc']= $rsa->encrypt($array['cbanc'],$key3); 

} 

<field name="cbanc" type="text" 

                    description="Compte bancari" 

                    filter="string" 

                    label="Compte Bancari:" 

                    message="COM_USERS_REGISTER_CI_MESSAGE" 

                    required="false" 

                    size="50" 

/> 

Manual de desenvolupador 12 registration.xml 
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4. Modificar l’arxiu de l’administrador en 

“/administrator/components/com_users/models/forms/user.xml”  

a. El codi és el mateix que en el punt 1 

5. Agregar columnes en el gestor d’usuaris 

/administrator/components/com_users/views/users/tmpl/default.php 

a. Modificar el contingut: 

 

Manual de desenvolupador 14 Default.php 

6. Per últim modificar l’arxiu /components/com_users/models/profile.xml 

Manual de desenvolupador 15 profile.xml 

 

Com a recomanació, si s’ha d’actualitzar el sistema, s’ha de tenir en compte aquests canvis, ja que 

l’actualitzador no ho té en compte i esborra aquest codi. 

 

 

 

 

 Codi 

87-
89 

<th width="5%" class="nowrap center"> 
<?php echo JHtml::_('grid.sort', 'CompteBancari', 'a.cbanc', $listDirn, 
$listOrder); ?> 

</th>              

176-
186 

<td> 
<?php 
$rsa = new RSA(); 
//$rsa->setRSAKey() 
$key = $this->username; 
 
$cbanc = $rsa->decrypt((string) $item->cbanc, $key); 
echo (string) $cbanc; 
//echo (string) $item->cbanc; 
?> 
</td> 

 

 Codi 

122-
125 

$rsa = new RSA(); 
$key = $this->username; 

$this->data->cbanc = $rsa->decrypt($this->data->get('cbanc'),$key); 
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17.4.1.2. Crear nou mòdul per la plantilla 

Si es vol afegir un nou mòdul a la plantilla Vertex de Shape5.com s’ha de fer com s’ha fet en el cas del 

mòdul per GTranslate. 

1. Modificar /templates/shape5_vertex/index.php 

a. Afegir codi nou on es vulgui introduir el nou mòdul, en el cas explicat és així: 

 Codi 

133-

135 

<div id="s5_languagemòdule"> 

's5_languagemòdule','notitle'div> 

2. Modificar /templates/shape5_vertex/templateDetails.xml 

a. Aquí s’ha d’afegir el nou mòdul de la següent forma: 

3. Finalment s’ha de modificar el codi /templates/shape5_vertex/css/custom.css 

a. Aquí s’ha d’afegir una classe nova pel nou mòdul com la següent: 

Aquí es troben diversos manuals sobre la plantilla: http://www.shape5.com/joomla_tutorials.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

<positions> 
 <position>s5_userview</position> 
 <position>s5_languagemòdule</position> 
 <position>s5_submenu</position> 

 <position>bottom_menu</position> 

#s5_newmòdule { 
position:relative; 
float:right; 

} 
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17.4.1.3. Canviar el logo definit per la plantilla Vertex i resize automàtic 

 
1. Crear nou mòdul en html a través del Back-end 
2. Col·locar-lo en la posició logo. 
3. Assignar-li un css  -> 

 
4. Modificar /templates/shape5_vertex/css/Template.css: 
 

#s5_shape5_logo { 
width:82px; 
height:25px; 
margin-left:auto; 
margin-right:auto; 
margin-top:30px; 
margin-bottom:40px; 
background:url(../images/shape5_logo.png); 
cursor:pointer; 
display:table-row; 
} 
#s5_header_wrap { 
background:#8a192d; 
padding-left:auto; 
margin-left:auto; 
margin-right: auto; 
-moz-border-radius:6px 6px 0px; 
-webkit-border-radius:6px 6px 0px; 
border-radius:6px 6px 0px; 
display:block; 
 
} 
#s5_logo { 
position: absolute; 
height: auto; 
width: auto; 
float: left; 
cursor: pointer; 
} 
 
 
 

<div style="text-align: justify;"> 
<img id="imageLogo" style="background-color: #8a192d; vertical-align: middle; visibility: 

visible;" src="images/logo-scghsvn.png" alt="logo-scghsvn" /> 
</div> 
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#s5_logo_mòdule { 
height: auto; 
width: auto; 
padding-left:auto; 
padding-right: auto; 
float: left; 
display: block; 
} 
 

Manual de desenvolupador 18 Template.css 

5. Afegir la nova classe css a /templates/shape5_vertex/css/Custom.css 
 

#imageLogo { 
 position: relative;  
 display:block; 
 z-index:1; 
 max-width=600px; 
 max-height=160px; 
 width:auto; 
 height: auto; 
 overflow:hidden; 
} 
 

Manual de desenvolupador 19 Curstom.css 

6. Modificar Index.php de la següent forma: 
 

style="height:<?php echo $s5_logo_height ?>px;width:<?php echo $s5_logo_width ?> 
<?php if($s5_pos_logo == "published") { ?> 
<div id="s5_logo_mòdule""> 
<?php s5_mòdule_call('logo','notitle'); ?> 
</div>  
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Redisseny i migració d’un web amb Joomla 27 de junio de 2014 
 

PÁGINA 245 

17.5. Actualització de Joomla 

Aquest punt és molt important en Joomla, ja que es vol tenir un sistema sempre actualitzat, per tant 

sempre que s’estigui modificant contingut susceptible a errors és recomanable fer una còpia de 

seguretat. 

 Copia de seguretat 

Gràcies a l’extensió Akeeba Backup, generar còpies de seguretat és molt senzill i els passos per 

recuperar a un estat anterior també. 

Accedint al Back-End->Components->Akeeba Backup es tenen un seguit d’eines, des de fer un 

Backup en aquest moment fins a configurar el directori on es vol guardar. 

És important tenir en compte que Akeeba Backup, en el cas de la base de dades, només fa còpia de 

seguretat de la base de dades de Joomla, per tant si tenim altres bases de dades, la còpia de seguretat 

d’aquestes s’ha de fer des del gestor de bases de dades, com és el cas específic de Moodle i 

MediaWikiv2. 

 Actualitzar Joomla 

Actualitzar Joomla és un procés que s’ha de fer sempre que es pugui, per mantenir el sistema segur. 

És un procés que pot arribar a ser crític i s’ha de fer amb molta cura. Per fer-ho hem de seguir els 

següents passos: 

1. El primer pas és comprovar si existeixen actualitzacions de Joomla des de Components-

>Actualització de Joomla. 

2. S’ha de fer una còpia de seguretat de tot el sistema, recomanable amb Akeeba Backup. 

3. Deshabilitar les extensions des de Extensions->Gestor d’extensions->Gestiona. 

4. Selecciona totes i clica en Deshabilitar. 

5. Per actualitzar s’ha d’anar a Components->Actualització de Joomla. 

6. Actualitzar Joomla. 

7. Activar les extensions deshabilitades en el punt 4, una a una, comprovant si el sistema 

funciona correctament. 

a. Si alguna de les extensions no funciona correctament, s’ha d’actualitzar si existeix 

actualització. 

És recomanable esperar un temps després de que surti l’actualització de Joomla per tal de donar 

temps a que les extensions siguin compatibles amb la nova versió de Joomla. 
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 Actualitzar extensions 

Com el pas anterior, és molt important fer una còpia de seguretat del sistema, ja que una extensió 

pot provocar un error al lloc web. 

Hi ha dos tipus d’actualitzacions, les manuals o les automàtiques.  

Les actualitzacions automàtiques es fan des de Extensions->Gestor d’extensions-> Actualitzar. 

Les actualitzacions manuals consten de: 

1. Anar al creador de la extensió. 

2. Descarregar l’última versió compatible 

3. Anar al back-end 

4. Extensions->Gestor d’extensions. 

5. Instal·lar l’extensió com si fos una extensió nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redisseny i migració d’un web amb Joomla 27 de junio de 2014 
 

PÁGINA 247 

17.6. Dades d’interès 

 

Sistema dades 

Accés al Back-End de Joomla http://latevaadreça/administrator/?scgene2014 

Username : Admin 

Password: admin2011 

Accés administrador de Moodle http://latevaadreça/moodle/ 

Username: adminjoomla 

Password: 21Sqfe01# 
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