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INTRODUCCIO
1 Motivacions
Portava temps cercant un projecte i les opcions havien passat per fer-ne un a
l’empresa on treballo que vaig descartar ràpidament, fer algun projecte de caire
personal, o el que finalment he fet escollint una de les propostes dels departaments
de la universitat.
El projecte que oferia el departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació,
més concretament del grup de recerca SUSHITOS (Services for Ubiquitous, Social and
Humanistic Information Technologies and Open Source), em va cridar l’atenció per dos
aspectes, un la programació web i l’altre Joomla!®, un sistema de gestió de continguts,
en el que ja m’havia endinsat una mica feia poc temps.
El meu camí professional, m’ha portat cap als departaments de tecnologies o de
sistemes, una feina cada cop més allunyada de la programació, no només web, si no en
qualsevol àmbit. Ocasionalment tinc que fer la realització de scripts, per fer unes
determinades accions, però res més enllà.
Per tant el projecte de fi de carrera és, en el meu cas, un repte, doncs tot i que he
cursat Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, he optat per fer un projecte
basat en la programació web.
A més a més, tinc previst en un futur poder fer una pàgina web per l’associació que
volem crear amb la meva dona i que tractarà sobre la malaltia del meu fill, és per això
que la realització d’aquest projecte m’ha servit per poder assolir i ampliar uns
coneixements que fins ara m’eren molt desconeguts.
També el fet de que aquesta aplicació web tingues un ús real i ajudés a un grup de
recerca de la Universitat, m’aporta una gran satisfacció com a professional.
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2 Objectius
En primer lloc, voldria fer una breu descripció de qui és el meu client, que al mateix
temps és qui oferia el projecte.
SUSHITOS és un grup de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Fundat el 2009 com un grup d'investigació en el departament d'ESSI, avui dia
SUSHITOS reuneix un grup de professors, estudiants de doctorat i investigadors de
diversos departaments i escoles de la UPC.
SUSHITOS ha estat reconegut com a grup de recerca emergent per la Generalitat de
Catalunya.
SUSHITOS porta a terme activitats de recerca, desenvolupament, innovació, difusió,
comunicació i transferència de tecnologia en l'àmbit de les TIC immerses en la societat.
Llavors, podem dir que el principal objectiu d’aquest projecte és de proporcionar una
eina d'ajuda per als investigadors de SUSHITOS, i així tenir ben organitzada la
informació sobre els congressos i revistes on ells presenten i/o publiquen els seus
articles.
Després de les primeres reunions amb el director i codirectora del projecte, es và
definir la divisió del projecte en dos objectius molts clars.
Per no tenir problemes en el correcte desenvolupament del dos objectius, el primer
procés es dissenyar correctament els fonaments del projecte, que són el disseny del
model conceptual i el model lògic de la base de dades, i definir totes les classes d’ús
que intervindran, així com definir aquelles restriccions que es creguin necessàries.

El primer Objectiu, es tenir un gestor totalment operatiu sense estar a la pàgina
gestionada per Joomla!® del grup de recerca, és a dir que el gestor pogués funcionar
como una pàgina web per si mateix.
Com el destí final del projecte és introduir allò que es programi dins d’una pàgina web
gestionada

amb

Joomla!®,

com

la

que

té

el

grup

de

recerca
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(http://sushitos.essi.upc.edu), he utilitzat per treballar MySQL1 con a gestor de base de
dades i PHP2 i HTML3 com a llenguatges de programació. Donades les característiques
de la versió de Joomla!®, gestor de bases de dades i llenguatge de programació, de la
pàgina web del grup de recerca, les versions de MySQL , PHP i HTML, venen marcades
por uns prerequisits determinats.
Recordem que Joomla!® és un sistema gestor de continguts CMS4 (Content
Management System), que faciliten la implementació i sobre tot el manteniment de
llocs web, i també cal dir que està desenvolupat en una arquitectura MVC (model–
vista–controlador) .

El segon objectiu, és implementar aquesta pàgina web obtinguda, com a component
de Joomla!®, a la pàgina que ja té el grup de recerca i que sigui igual d`operativa.

1

MySQL es un Sistema de gestió de bases de dades relacionals, multi fil i multiusuari.
Sigles del llenguatge de programació Hypertext Pre-processor.
3
Sigles de HyperText Markup Language llenguatge per fer pàgines web.
4
Content Management System (Sistema Gestor de Continguts).
2
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PLANIFICACIO DEL PROJECTE
3 Planificació inicial

Des d’un bon començament i donada la meva situació personal, ja es va decidir, amb el
director i la codirectora, que el projecte s’allargaria aproximadament entre un any i un
any i mig. Tinc 46 anys, treballo a jornada complerta i tinc una fantàstica família
composta per la meva dona i el meu fill de 8 anys que tot i patir una malaltia poc
coneguda i sense cura és un nen molt eixerit (tenia 6 anys i mig quan vaig començar el
projecte). Amb aquesta situació la dedicació per al projecte podria ser
aproximadament de 8 hores setmanals, contant setmanes de 7 dies. Tot i aquest càlcul
i durant la realització del projecte hi ha hagut setmanes que he pogut dedicar 0 hores i
d’altres una mica més de 8 h.
Per realitzar aquesta planificació s’ha utilitzat GanttProject, un programa per gestionar
projectes que es publica sota la llicència GPL5 v3. Aquest és el diagrama de Gantt on és
mostra la planificació inicial del projecte:

Es pot observar que el projecte es va començar el 15/02/2013 i segons aquesta
planificació finalitzaria el 27/06/2014. La planificació dels dies està feta en dies
laborables, doncs no volia que influís si els caps de setmana podria treballar més o
menys amb el projecte.
5

GNU GPL: General Public License, és una llicència pública que garanteix als usuaris finals (persones,
organitzacions i/o companyies) la llibertat d'utilitzar, estudiar, compartir i modificar el programari.
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A continuació vull fer una breu explicació de las fases o etapes amb les que he dividit el
projecte.

3.1

Tasques inicials.

Dins de les tasques inicials trobem les primeres reunions amb el director i la
codirectora del projecte (directors), on s’explica què és, què es vol definir i què
s’espera com a resultat final del projecte. Durant aquest període es van tenir unes 3
reunions amb els directors. Ells em van explicar que tenien una pàgina web feta amb
Joomla!® que pertany a la Universitat en la que donaven informació dels seus articles,
projectes (http://sushitos.essi.upc.edu) i àrees de recerca. El que volien era integrar en
aquesta mateixa pàgina una eina per poder gestionar ells i la resta d’integrants del
grup de recerca SUSHITOS, tota la informació relativa als congressos i revistes
científiques a on el grup presenta i publica els seus articles. Volien una eina de gestió i
també poder oferir, a tot aquell que visites la pagina, una sèrie de consultes en les que
es pogués veure la seva feina. Es clar que moltes d’aquestes consultes eren molt
importants pròpiament pel grup de recerca. Donat que és una fase de reunions i és
una mica complicat coordinar les agendes dels directors i la meva, vaig aproximar la
duració per a

uns 26 dies. Tinc que dir que aquest termini es va complir

aproximadament.

3.2 Especificació.
En aquesta fase es va definir el model conceptual de la BBDD6, les restriccions
d’integritat i tots els casos d’ús que després es tindrien que reflexar a la pàgina web.
Per aquesta fase vaig fer una planificació de 40 dies.

3.3 Estudis inicials.
Per aquesta fase vaig fer una estimació d’uns 12 dies, i un cop vaig obtenir la
informació necessària sobre la pàgina web existent del grup de recerca, vaig començar

6

Sigles que signifiques Base de Dades.
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el meu estudi sobre Joomla!® , més concretament sobre la versió 1.6 de Joomla!® i
també l’aprenentatge dels llenguatges de programació de HTML i PHP.
Podem dir que en aquesta fase s’ha fet un anàlisi de la pàgina web de existent i també
un aprenentatge inicial dels llenguatges de programació utilitzats.

3.4 Disseny.
Per aquesta fase s’han previst uns 25 dies i és on es dissenyarà la BBDD i la
navegabilitat de la mateixa. Encara que aquesta última part patirà alguna modificació
durant la fase de codificació i proves, és una bona guia de com tenen que ser i de com
tinc que programar totes les pantalles de l’aplicació web. El disseny de la BBDD inclou
el disseny lògic i el disseny físic.

3.5 Codificació i proves.
Aquestes són les fases on dedicaré el temps de programació de la pàgina web, abans
de fer la seva integració a Joomla!® . Tant per la codificació com per les proves, faig
una previsió de 75 dies, i són tasques que faig paral·lelament. Vull indicar que durant
aquesta fase he anat ampliant els meus coneixements de HTML i PHP.

3.6 Ampliació de coneixements de Joomla!®.
En aquesta fase estudiaré les possibles formes de fer la integració de la pàgina web
independent a Joomla!® , sobretot per a la versió amb la que ja està feta la pàgina web.
Vaig pensar que amb 30 dies tindria suficient.

3.7 Codificació i proves a Joomla!®.
Un cop feta l’ampliació de coneixements, faré la integració a Joomla!® i les proves per
comprovar el seu correcte funcionament. Faig una previsió de 65 dies per a la
integració completa i un 75 dies per fer totes les proves correctament; feines que
també es fan paral·lelament.
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3.8 Documentació.
Correspon al procés de redacció d’aquesta memòria i dels manuals d’usuari i
configuració de l’aplicació web.

4 Seguiment i desviacions
Han succeït cinc esdeveniments que han provocat una desviació, prou considerable, de
la planificació inicial que vaig estimar. El primer és que en un inici vaig estimar que la
major part de la feina correspondria a la part de la implementació de l’aplicació. A
mesura que ha anat passant el temps, aquesta afirmació s’ha anat allunyant una mica
de la realitat. Les parts de disseny i, sobretot, la de familiarització i aprenentatge de les
tecnologies usades s’han allargat més del temps previst.
Els altres quatre esdeveniments que han provocat un retard en el termini planificat pel
projecte són els següents:
•

El dia 03/06/2013 es va espatllar el meu ordinador personal, encara que vaig
poder recuperar el que tenia fet de projecte (el 95 % de les dades), no va ser
possible substituir-lo fins el mes de juliol. Això va provocar que els dies
previstos per fer la fase de: “Estudis inicials”, s’allargués considerablement,
passant de 12 a 25 dies.

•

A primers de juliol es va iniciar un procés de subrogació a l’empresa on treballo.
Això passa durant la fase de “codificació” i amb el retard anterior, ha fet que
tot les fases següents pateixin una modificació bastant considerable del temps.

•

El 29/10/2013 vaig patir una caiguda que em va provocar un traumatisme a
l’espatlla esquerre, amb un esquinç de la musculatura i trencament parcial de
l’os. Això em va tenir pràcticament dos mesos parat, doncs en un principi
l’escriptura amb el teclat em costava molt. A més vaig tenir que fer sessions de
recuperació, que encara em van treure més temps per fer el projecte.

•

Per últim, just després d’entregar el preliminar del projecte, el 23/09/2014, la
pàgina web Joomla!® del grup de recerca va deixar d’existir com a tal i va a
passar a estar programada en un altre entorn. La Universitat va considerar que
12
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era necessari actualitzar aquesta pàgina i passar-la a un altre estàndard, on ja
existien més pagines d’aquest tipus. Aquest fet va fer que trigues una mica mes
a decidir quina era la millor manera de fer la implementació a Joomla!® de la
pàgina web que havia creat. Realment estem parlant d’una tecnologia
desfasada doncs com podem veure en aquesta taula que mostro a continuació,
ja fa molt de temps que la versió 1.6 de Joomla!® va deixar inclús de tenir
suport. La decisió final l’explico en el punt 14 d’aquest manual a l’apartat de
disseny i implementació.

Versió

Data de
llançament

Amb
suport

Versió

fins

Data de
llançament

Amb
suport

Versió

fins

Amb

Data de
llançament

suport
fins

1.0

16-09-15

22-07-09

1.7

19-07-11

24-02-12

3.1

24-04-13

11-2013

1.5 (LTS)

22-01-08

01-12-12

2.5 (LTS)

24-01-12

12-2014

3.2

06-11-13

04-2014

1.6

10-01-11

19-08-11

3.0

27-09-12

04-2013

3.3

30-04-14

3.4

Versió sense suport

Versió amb soport

Futurs llançaments
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5 Planificació final
Un cop explicades totes les desviacions que s’han produït, la planificació finalment a
quedat de la següent manera:

6 Estudi econòmic
En aquest punt el que es vol és donar una valoració del cost que podria tenir per a uns
clients el desenvolupament d’aquest projecte.
Per fer els càlculs de les valoracions, he fet la mitjana d’hores que podria treballar en
un dia, i el resultat seria de 2 hores diàries.

6.1 Costos dels recursos humans.
Hi podria fer intervenir moltes persones en el desenvolupament del projecte, però
personalment crec que amb dues figures es pot dur a terme perfectament. Els dos
perfils per a fer el projecte serien un Analista/dissenyador (analista) i un programador.
L’analista serà l’encarregat d’analitzar els requeriments de la web, tant funcionals com
no funcionals, s’encarregarà també de realitzar l’especificació, i de fer un disseny el
més eficient possible, amb els recursos disponibles, per tal que la web compleixi els
requeriments sol·licitats pel client.
El programador serà l’encarregat d’implementar la web a partir de les especificacions
que li faciliti el dissenyador. També serà l’encarregat de dur a terme les proves de la
14
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web implementada per tal d’assegurar el seu correcte funcionament. També l’analista
intervindrà en els procés de les proves.
Donada la situació actual de l’economia del nostre país i donat l’alt nivell de
competència, el preu/hora d’un analista pot estar al voltant de 30€ i el d’un
programador sobre els 15€.
En el següent quadre veiem la valoració del cost humà del projecte, tenint en compte
totes les desviacions. (recordem que son 2 hores de feina per dia de mitjana).

Fase / Perfil

Analista (h)

Programador (h)

Total Hores

Tasques inicials

10

0

10

Especificació

25

0

25

Estudis inicials

4

10

14

Disseny

25

0

25

Codificació

0

80

80

Proves

5

90

95

0

30

30

Codificació a Joomla!®

0

30

30

Proves a Joomla!®

5

30

35

Documentació

5

15

20

Total Hores

79 h

285 h

364 h

Preu/hora

30 €

15 €

Cost total

2.370 €

4.275 €

6.645 €

Ampliació
Joomla!®

Cost

coneixements

Cal comentar que he trigat més hores de les previstes per fer la codificació i les proves
d’aquesta, doncs com ja he explicat, el meus coneixements sobre HTML i PHP
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avançaven juntament amb el projecte i aquest aprenentatge ha afegit més temps del
que hagués sigut el recomanable.

6.2 Costos del material software.
La valoració del cost del software utilitzat, tant per fer la part tècnica del projecte com
les feines de documentació, s’ha fet amb programari de llicencia gratuïta o facilitada
per la Universitat. Per tant el cost seria de 0 €.

6.3 Costos del material Hardware.
Sobre el cost de Hardware, faig una estimació del que seria l’amortització del
ordinador portàtil utilitzat per fer el projecte i aquesta crec que estaria pel voltant dels
150 €.

6.4 Costos generals.

En aquest apartat tindria que contar les despeses sobre tot de llum i fent un càlcul surt
que la despesa de llum per hora és de 0.0625 €; per tant com el projecte ha durat 905
hores, el cost total de llum puja a 56,56 €.

6.5 Cost total del projecte.

El resultat de la valoració del cost total del projecte , queda reflectit en aquest quadre:

Costos

Recursos humans

Software

Hardware

Generals

TOTAL

Preu

6.645 €

0€

150 €

56,56 €

6.851,56 €
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ESPECIFICACIO
7 Model conceptual de la BBDD
Aquest és el model conceptual de la BBDD.

INDEXQUALITAT
*

IQE

+nom_index: String
+url: String
+ratis: String
+descripcio: String

+valor_iqe: Integer

XOR

IQI
+valor_iqi: Integer
*

*

ENTITATPUBLICADORA
*

+nom_entitat: String
+tipus_entitat: String
+acronim: String
+tematica_general: String

EDICIONS
+num_edicio: Integer
+ubicacio: String
+url: String
+descripcio: String
+tipus: String
+data_inici: DateTime
+data_fi: DateTime
+data_limit_abstract: DateTime
+data_limit_enviament: DateTime
+data_resposta: DateTime
+data_versio_definitiva: DateTime
+data_registre: DateTime

ISSUES

1
1..*

1
1..*

*

+num_issue: Integer
+issn: String
+descripcio: String
+data_publicacio: DateTime
+url: String

/ADMET v
*

ADMESOS_ISSUE V
ADMESOS_EDICIO V

*

0..1
tipus{disj, comp}

1..*

0..1

1..*
1..*
TOPICS
+nom_topic: String

PRESENTAT ^

REGULAR
+periodicitat: String

1..*

ESPECIAL
+data_limit_enviament: DateTime
+data_resposta: DateTime
+data_versio_definitiva: DateTime
+tematica: String

KEYWORDS^
PUBLICAT ^

*
AUTORS

0..1

PONENT >

*

*

PROJECTE

ARTICLES

+nom_autor: String
+email: String
+universitat: String
1..*
PARTICIPEN >

*

1..*

+nom_article: String
+num_pagines: Integer
+tipus_article: String
+pagina_inicial: Integer
+pagina_final: Integer
+pdf_url: String

1
*

+nom_projecte: String
+descripcio: String
+url: String

PERTANY >
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Breu explicació del model:

Tenim unes entitats publicadores (ENTITATPUBLICADORA), que seran congressos o
revistes científiques i per a cada una d’elles ens interessa saber les seves edicions
(EDICIONS) o issues respectivament (ISSUES). Una revista pot tenir publicacions
regulars (REGULAR) o tenir issues especials en dates concretes (ESPECIAL).
El grup de recerca realitza articles (ARTICLES), que estan inclosos en un projecte
(PROJECTE) i ,que segons el seu criteri, presentaran en un congrés o els publicaran en
una revista. Els integrants del grup de recerca i els seus col·laboradors (AUTORS),
poden participar en aquests articles (PARTICIPEN) i a més un d’ells serà el ponent.
De tots els possibles tòpics (TOPICS), hi ha que tenir en compte que una edició d’un
congres o un issue d’una revista,

admeten respectivament (ADMESOS_EDICIO –

ADMESOS_ISSUE) uns tòpics concrets i que si es vol presentar o publicar l’article
aquest té que tenir en comú com a mínim un tòpic (KEWWORDS).
Un altre cosa important es que existeixen unes entitats avaluadores (INDEXQUALITAT),
que a través d’unes valoracions donen unes puntuacions (anomenades índex de
qualitat) en un rang determinat tant a congressos (IQE), com a revistes científiques
(IQI).
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8 Restriccions d’integritat
A continuació reflecteixo les restriccions d'integritat, tan a nivell de clau primària com
a nivell d’associacions i camps concrets.
No existeixen dues Entitats Publicadoras amb el mateix nom
No existeixen dues Edicions amb el mateix nom, de la mateixa Entitat
Publicadora
No existeixen dues issues amb el mateix nom, de la mateixa Entitat
Publicadora.
Un issue només pot ser Regular o Especial.
No existeixen dos Tòpics amb el mateix nom.
No existeixen dos Articles amb el mateix nom.
Les Edicions, Issues i Articles no tenen Tòpics repetits.
No existeixen dos Projectes amb el mateix nom.
No existeixen dos Autors amb el mateix nom.
No existeixen dos Índex de Qualitat amb el mateix nom.
Un Índex de Qualitat no pot tenir dos valoracions per una mateixa edició.
Un Índex de Qualitat no pot tenir dos valoracions per una mateixa issue.
Quan es publica un article en una Issue de una revista, la pàgina inicial ha de ser
inferior a la pàgina final.
Els tòpics que té un article han de tenir una intersecció diferent de zero amb els
d’una edició d’un Congrés o d’un issue d’una Revista, segons si es presentat o
es publicat.
Un Article només pot estar presentat en un Congrés o publicat en una Revista
Científica, però mai les dues coses, és a dir, si té un número d’edició el número
de issue ha de ser NULL o viceversa.
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9 Casos d’ús.
El model de casos d’ús ens ajuda a descriure el sistema com un conjunt d’interaccions
entre els actors descrits i ell mateix.

9.1 Actors.
Els actors del programa són entitats que participen en alguns dels casos d’ús d’aquest.
En aquest projecte existeixen dos tipus d’actors:

Usuari no registrat (Visitant)
Usuari registrat (pot tenir rol d’administrador)

L’usuari no registrat o visitant es aquell que visita la pàgina de Joomla.
L’usuari registrat o administrador, són tots aquells usuaris que estan registrats a la
pàgina de Joomla.

9.2 Diagrames i descripció dels casos d’ús.
A continuació tenim els diversos casos d’ús que formen part del programa
Tot seguit es mostren els diagrames dels casos d’ús del programa i les seves relacions
entre ells i amb els actors.
La descripció dels casos d’ús estarà representada per els següents quadres:
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Cas d’ús:

[Nom del Cas d’ús]

Descripció:

[Breu descripció del funcionament del Cas d’ús]

Actors:

[Actors que intervenen]

Curs normal d’esdeveniments:

[Descripció de les acciones entre l'actor i el
sistema]

Actor

Sistema

[Accions realitzades per l’actor]

[Accions realitzades pel sistema]

Curs Alternatiu:

[Excepcions del curs normal]

9.3 Diagrama dels casos d’ús: Altes.
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9.3.1

Descripció del casos d’ús: Altes.

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

ALTES INDEX DE QUALITAT
Donar d’alta un índex de qualitat
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana donar d’alta un índex
de qualitat.
2. El sistema mostra una pantalla amb
els camps per donar d’alta l’índex.
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Ingressar les dades” i
“Tornar al menú principal”.
4. L’actor omple tots els camps.
5. L’actor demana crear el nou índex,
prement “Ingressar les dades”.
6. El sistema valida els camps.
7. El sistema dóna d’alta el nou índex de
qualitat.
8. El sistema torna al pas 2
9. L’actor prem l’opció “Tornar al menú
principal”.
10. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
• Pas 3 L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
• Pas 6 El sistema detecta una duplicitat en l’índex i donarà
l’error. El sistema tornarà a mostrar les dades perquè l’actor
canviï el nom de l’índex (Pas 2).

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

ALTES TÒPICS
Donar d’alta un tòpic
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
1. L’actor demana donar d’alta un tòpic.

Sistema
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2. El sistema mostra una pantalla amb
els camps per donar d’alta el tòpic.
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Ingressar les dades” i
“Tornar al menú principal”.
4. L’actor posa el nom del tòpic.
5. L’actor demana crear el nou tòpic,
prement “Ingressar les dades”.
6. El sistema valida el camp.
7. El sistema dóna d’alta el nou tòpic.
8. El sistema torna al pas 2
9. L’actor prem l’opció “Tornar al menú
principal”.
10. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
•
•

Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
Pas 6 El sistema detecta una duplicitat en el nom del tòpic i
donarà l’error. El sistema tornarà a mostrar les dades perquè
l’actor canviï el nom del tòpic (Pas 2).

Cas d’ús:
Descripció:

ALTES AUTORS
Donar d’alta un autor. Cas d’ús que es dispara des del cas d’ús ALTES
ARTICLES.

Actors:

Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana donar d’alta un
autor.
2. El sistema mostra una pantalla amb
els camps per donar d’alta l’autor.
3. El sistema mostra un botó amb
l’opció de: “Ingressar les dades”.
4. L’actor omple tots els camps.
5. L’actor demana crear el nou autor,
prement “Ingressar les dades”.
6. El sistema valida els camps.
7. El sistema dóna d’alta el nou autor.
8. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
• Pas 3 L’actor fa marxa enrere amb el navegador i el sistema
sortirà del cas d’ús.
• Pas 6 El sistema detecta una duplicitat en el nom de l’autor
i donarà l’error. El sistema tornarà a mostrar les dades perquè
l’actor canviï el nom del autor (Pas 2).
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Cas d’ús:
Descripció:

Actors:

ALTES ARTICLES
Donar d’alta un article. Es suposa que el article que es dóna d’alta ja ha estat
acceptat en un congrés o en una revista. Durant el procés potser es necessari
donar d’alta una Entitat Publicadora.
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana donar d’alta un
article.
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom de l’entitat
publicadora.
3. El sistema mostra tres botons amb
les opcions de: “Alta entitat
publicadora”, “Tornar al menú
principal” i “Continuar alta”.
4. L’actor
selecciona
l’entitat
publicadora.
5. L’actor demana continuar, prement
“Continuar alta”.
6. El sistema mostra una pantalla amb
els camps per dóna d’alta l’article.
7. Depenent de l’entitat publicadora
escollida per l’actor, el sistema
donarà una llista amb les edicions del
congrés o amb els issues de la revista.
8. El sistema també mostra a la mateixa
pantalla, les opcions de seleccionar o
donar d’ alta, un tòpic, un autor o un
projecte. En aquests casos es
dispararan cadascun dels casos d’ús
corresponents.
Pas 9 A.
El actor a escollit un congrés.
Pas 10 A.
El sistema dóna una llista
de selecció amb totes les
edicions del congrés. I també
dóna l’opció de donar d’alta
un nova edició.
Pas 11 A.
L’actor escull l’edició.
Pas 12 A.
L’actor selecciona un nom
de projecte.
Pas 13 A.
L’actor selecciona un nom
d’autor que fa de ponent en
el congrés.
Pas 14 A.
L’actor selecciona els autors
que han participat a l’article.
Pas 15 A.
L’actor selecciona els tòpics.
Pas 16 A.
L’actor omple la resta de
dades.
Pas 17 A.
L’actor demana crear el nou
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article, prement “Ingressar
les dades”.
El actor a escollit una revista.

Pas 9 B.

Pas 10 B.

Pas 11 B.
Pas 12 B.
Pas 13 B.

Pas 14 B.
Pas 15 B.
Pas 16 B.
Pas 17 B.

L’actor escull la issue.
L’actor selecciona un nom
de projecte.
L’actor selecciona un nom
d’autor que fa de ponent en
el congrés.
L’actor selecciona els autors
que han participat a l’article.
L’actor selecciona els tòpics.
L’actor omple la resta de
dades.
L’actor demana crear el nou
article, prement “Ingressar
les dades”.
18.

20.

El sistema dóna una llista
de selecció amb totes les
issues de la revista. I també
dóna l’opció de donar d’alta
una nova issue.

19.

El sistema valida les dades i
dóna d’alta l’article.
El sistema torna al pas 2

20.

El sistema surt del cas d’ús.

L’actor prem l’opció “Tornar al menú
principal”.

Curs Alternatiu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
Pas 3
L’actor prem l’opció “Alta entitat publicadora” i el
sistema dispararà el cas d’ús ALTES ENTITAT PUBLICADORA.
Un cop finalitzat l’alta de entitat, el sistema tornarà al Pas 2.
Pas 8
L’actor prem l’opció “Donar d’alta un tòpic” i el
sistema dispararà el cas d’ús ALTES TÒPICS. Un cop finalitzat
l’alta del tòpic, el sistema tornarà al Pas 6.
Pas 8
L’actor prem l’opció “Donar d’alta un autor” i el
sistema dispararà el cas d’ús ALTES AUTORS. Un cop finalitzat
l’alta de l’autor, el sistema tornarà al Pas 6.
Pas 8
L’actor prem l’opció “Donar d’alta un projecte” i el
sistema dispararà el cas d’ús ALTES PROJECTES. Un cop
finalitzat l’alta del projecte, el sistema tornarà al Pas 6.
Pas 10 A L’actor prem l’opció “Donar d’alta una edició” i el
sistema dispararà el cas d’ús ALTES EDICIONS. Un cop
finalitzat l’alta de la edició, el sistema tornarà al Pas 6.
Pas 10 B
L’actor prem l’opció “Donar d’alta una issue” i el
sistema dispararà el cas d’ús ALTES ISSUES. Un cop finalitzat
l’alta de la issue, el sistema tornarà al Pas 6.
Pas 18 El sistema dóna un error, perquè la pàgina inicial es
superior a la pàgina final. El sistema tornarà a mostrar les
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•

•

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

dades perquè l’actor canviï els camps afectats (Pas 6).
Pas 18
El sistema dóna un error perquè l’actor no ha
introduït com a mínim un tòpic, un autor de l’article, un
ponent, una edició o issue i un projecte. El sistema tornarà a
mostrar les dades perquè l’actor seleccioni totes les dades
necessàries per donar l’alta (Pas 6).
Pas 18
El sistema detecta una duplicitat en el nom de
l’article i donarà l’error. El sistema tornarà a mostrar les dades
perquè l’actor canviï el nom del autor (Pas 6).

ALTES PROJECTES
Donar d’alta un Projecte. Cas d’ús que es dispara des de el cas d’ús ALTES
ARTICLES.
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana donar d’alta un
projecte.
2. El sistema mostra una pantalla amb
els camps per donar d’alta un
projecte.
3. El sistema mostra un botó amb
l’opció de: “Ingressar les dades”.
4. L’actor omple tots els camps.
5. L’actor demana crear el nou projecte,
prement “Ingressar les dades”.
6. El sistema valida els camps.
7. El sistema dóna d’alta el nou
projecte.
8. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
• Pas 3 L’actor fa marxa enrere amb el navegador i el sistema
sortirà del cas d’ús.
• Pas 6
El sistema detecta una duplicitat en el nom del
projecte i donarà l’error. El sistema tornarà a mostrar les
dades perquè l’actor canviï el nom del projecte (Pas 2).
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Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

ALTES EDICIONS
Donar d’alta una edició d’un congrés. Durant el procés potser es necessari
donar d’alta el congrés (Entitat Publicadora).
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana donar d’alta una
edició d’un congrés.
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom del congrés.
3. El sistema mostra tres botons amb
les opcions de: “Alta entitat
publicadora”, “Tornar al menú
principal” i “Continuar alta”.
4. L’actor selecciona el congrés.
5. L’actor demana continuar, prement
“Continuar alta”.
6. El sistema mostra una pantalla amb
els camps per donar d’alta la edició.
7. El sistema també mostra a la mateixa
pantalla, les opcions de seleccionar o
donar d’ alta, un tòpic i un Índex de
qualitat. En aquests casos es
dispararan cadascun dels casos d’ús
corresponents.
8. L’actor selecciona els índex de
qualitat.
9. L’actor selecciona els tòpics.
10. L’actor omple la resta de dades.
11. L’actor demana crear la nova edició,
prement “Ingressar les dades”.
12. El sistema valida les dades i dóna
d’alta la edició.
13. El sistema mostrarà una pantalla per
assignar valors als Índex de qualitat
seleccionats per la edició.
14. L’actor posa els valors.
15. El sistema dóna d’alta els valors.
16. El sistema mostra tres botons amb
les opcions de: “Donar d’alta un
article”, “Tornar altes edicions” i
“Tornar al menú principal”.
17. L’actor prem l’opció “Tornar al menú
principal”.
18. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
• Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
• Pas 3
L’actor prem l’opció “Alta entitat publicadora” i el
sistema dispararà el cas d’ús ALTES ENTITAT PUBLICADORA.
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•
•

•

•
•
•

•

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

Un cop finalitzat l’alta de entitat, el sistema tornarà al Pas 2.
Pas 7
L’actor prem l’opció “Donar d’alta un tòpic” i el
sistema dispararà el cas d’ús ALTES TÒPICS. Un cop finalitzat
l’alta del tòpic, el sistema tornarà al Pas 6.
Pas 7
L’actor prem l’opció “Donar d’alta un índex de
qualitat” i el sistema dispararà el cas d’ús ALTES ÍNDEX DE
QUALITAT. Un cop finalitzat l’alta de l’Índex, el sistema
tornarà al Pas 6.
Pas 12
El sistema dóna un error perquè l’actor no ha
introduït com a mínim un tòpic, i un índex de qualitat. El
sistema tornarà a mostrar les dades perquè l’actor seleccioni
totes les dades necessàries per donar l’alta (Pas 6).
Pas 12
El sistema detecta una duplicitat en el nom de la
edició i donarà l’error. El sistema tornarà a mostrar les dades
perquè l’actor canviï el nom de la edició (Pas 6).
Pas 14
El sistema detecta un error amb els valors
introduïts. El sistema tornarà a mostrar les dades perquè
l’actor canviï els valors (Pas 13).
Pas 16
L’actor prem l’opció “Donar d’alta un article” i el
sistema dispararà el cas d’ús ALTES ARTICLES. Si tot es
correcte un cop finalitzada l’alta d’article tornarà en aquest
cas d’ús (Pas 2).
Pas 16
L’actor prem l’opció “Tornar altes edicions” i el
sistema començarà des de el Pas 2.

ALTES ISSUES
Donar d’alta una issue d’una revista. Durant el procés potser es necessari
donar d’alta la revista (Entitat Publicadora).
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana donar d’alta una
issue d’una revista.
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom de la revista i el
tipus de issue (regular o especial).
3. El sistema mostra tres botons amb
les opcions de: “Alta entitat
publicadora”, “Tornar al menú
principal” i “Continuar alta”.
4. L’actor selecciona la revista.
5. L’actor demana continuar, prement
“Continuar alta”.
6. El sistema mostra una pantalla amb
els camps per dóna d’alta la issue.
7. El sistema també mostra a la mateixa
pantalla, les opcions de seleccionar o
donar d’ alta, un tòpic i un Índex de
qualitat. En aquests casos es
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dispararan cadascun dels casos d’ús
corresponents.
8. L’actor selecciona els índex de
qualitat.
9. L’actor selecciona els tòpics.
10. L’actor omple la resta de dades.
11. L’actor demana crear la nova edició,
prement “Ingressar les dades”.
12. El sistema valida les dades i dóna
d’alta la issue.
13. El sistema mostrarà una pantalla per
assignar valors als Índex de qualitat
seleccionats per la issue.
14. L’actor posa els valors.
15. El sistema dóna d’alta els valors.
16. El sistema mostra tres botons amb
les opcions de: “Donar d’alta un
article”, “Tornar altes issues” i
“Tornar al menú principal”.
17. L’actor prem l’opció “Tornar al menú
principal”.
18. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
Pas 3
L’actor prem l’opció “Alta entitat publicadora” i el
sistema dispararà el cas d’ús ALTES ENTITATS PUBLICADORAS.
Un cop finalitzat l’alta de entitat, el sistema tornarà al Pas 2.
Pas 7
L’actor prem l’opció “Donar d’alta un tòpic” i el
sistema dispararà el cas d’ús ALTES TÒPICS. Un cop finalitzat
l’alta del tòpic, el sistema tornarà al Pas 6.
Pas 7
L’actor prem l’opció “Donar d’alta un índex de
qualitat” i el sistema dispararà el cas d’ús ALTES ÍNDEX DE
QUALITAT. Un cop finalitzat l’alta de l’Índex, el sistema
tornarà al Pas 6.
Pas 12
El sistema dóna un error perquè l’actor no ha
introduït com a mínim un tòpic, i un índex de qualitat. El
sistema tornarà a mostrar les dades perquè l’actor seleccioni
totes les dades necessàries per donar l’alta (Pas 6).
Pas 12
El sistema detecta una duplicitat en el nom de la
issue i donarà l’error. El sistema tornarà a mostrar les dades
perquè l’actor canviï el nom de la edició (Pas 6).
Pas 14
El sistema detecta un error amb els valors
introduïts. El sistema tornarà a mostrar les dades perquè
l’actor canviï els valors (Pas 13).
Pas 16
L’actor prem l’opció “Donar d’alta un article” i el
sistema dispararà el cas d’ús ALTES ARTICLES. Si tot es
correcte un cop finalitzada l’alta d’article tornarà en aquest
cas d’ús (Pas 2).
Pas 16
L’actor prem l’opció “Tornar altes issues” i el
sistema començarà des de el Pas 2.
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Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

ALTES ENTITATS PUBLICADORAS
Donar d’alta una Entitat Publicadora. Durant el procés es dirigeix a l’actor per
donar d’alta una Edició o un Issue.
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana donar d’alta una
Entitat Publicadora.
2. El sistema mostra una pantalla amb
els camps per donar d’alta una
entitat publicadora.
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Ingressar les dades” i
“Tornar al menú principal”.
4. L’actor omple tots els camps.
5. L’actor demana crear la nova entitat
publicadora, prement “Ingressar les
dades”.
9. El sistema valida els camps.
10. El sistema dóna d’alta la nova entitat
publicadora.
6. El sistema dispara el cas d’ús ALTES
EDICIONS o ALTES ISSUES segons el
tipus
d’entitat
publicadora
seleccionat per l’actor.
Curs Alternatiu:
• Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
• Pas 8
Si ja existeix l’entitat publicadora, el sistema donarà
un error i tornarà al Pas 2.
• Pas 8
Si no es posa el tipus de entitat publicadora, el
sistema donarà un error i tornarà al Pas 2.
• Pas 6
Si la resta de casos d’ús finalitzen correctament i
seguint el seu curs normal d’esdeveniments, el sistema
tornarà al Pas 2 d’aquest cas d’ús.
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9.4 Diagrama dels casos d’ús: Baixes.

*
*

*

Usuari Registrat

*

BAIXES EDICIONS
*
BAIXES ISSUES
«extends»
«extends»
*

BAIXES ENTITATS
PUBLICADORES

31

Gestor de Congressos i Revistes Científiques

9.4.1

Descripció dels casos d’ús: Baixes.

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

BAIXA EDICIONS
Donar de baixa una edició d’un congrés. Durant el procés potser es dóna de
baixa el congrés (Entitat Publicadora).
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana donar de baixa una
edició d’un congrés.
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom de l’entitat
publicadora (Congrés).
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Tornar al menú
principal” i “Continuar baixa”.
4. L’actor selecciona una entitat
publicadora (Congrés).
5. El sistema mostra una llista, per
seleccionar, amb totes les edicions
del congrés. El sistema continua
mostrant els dos botons del pas 3.
6. L’actor selecciona el número de
edició.
7. L’actor demana continuar, prement
“Continuar baixa”.
8. El sistema mostrarà una pantalla amb
les dades de la edició i dades
relacionades: Tòpics, Índex de
qualitat i articles presentats a la
edició.
9. L’actor demana donar de baixa la
edició, prement “Donar de baixa la
edició”.
10. El sistema dóna de baixa la edició
seleccionada per l’actor.
11. Si el congrés no te cap edició més, el
sistema el donarà de baixa també.
Curs Alternatiu:
• Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
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Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

BAIXA ISSUES
Donar de baixa un issue d’una revista. Durant el procés potser es dóna de
baixa la revista (Entitat Publicadora).
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana donar de baixa una
issue d’una revista.
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom de l’entitat
publicadora (Revista).
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Tornar al menú
principal” i “Continuar baixa”.
4. L’actor selecciona una entitat
publicadora (Revista).
5. El sistema mostra una llista, per
seleccionar, amb totes les issues de la
revista. El sistema continua mostrant
els dos botons del pas 3.
6. L’actor selecciona el número de
issue.
7. L’actor demana continuar, prement
“Continuar baixa”.
8. El sistema mostrarà una pantalla amb
les dades de la issue i dades
relacionades: Tòpics, Índex de
qualitat i articles publicats a la issue.
9. L’actor demana donar de baixa la
issue, prement “Donar de baixa la
issue”.
10. El sistema dóna de baixa la issue
seleccionada per l’actor.
11. Si la revista no te cap issue més, el
sistema la donarà de baixa també.
Curs Alternatiu:
• Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
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Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

BAIXA ENTITATPUBLICADORA
Donar de baixa una entitat publicadora (Congrés o Revista).
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana donar de baixa un
entitat publicadora.
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom de l’entitat
publicadora .
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Tornar al menú
principal” i “Continuar baixa”.
4. L’actor selecciona una entitat
publicadora.
5. L’actor demana continuar, prement
“Continuar baixa”.
6. El sistema mostrarà una pantalla amb
les dades de l’entitat i dades
relacionades: Totes les edicions o
issues de l’entitat i els articles
presentats o publicats a cadascun
d’ells.
L’actor demana donar de baixa
l’entitat, prement “Donar de baixa
l’entitat”.
7. El sistema dóna de baixa l’entitat
publicadora seleccionada per l’actor i
totes les seves edicions o issues.
Curs Alternatiu:
• Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
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9.5 Diagrama dels casos d’ús: Modificacions.
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9.5.1

Descripció dels casos d’ús: Modificacions.

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

MODIFICAR ENTITATS PUBLICADORAS
Modificar les dades d’un issue.
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana modificar dades
d’una entitat publicadora.
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom de l’entitat
publicadora .
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Tornar al menú
principal” i “Continuar modificació”.
4. L’actor selecciona una entitat
publicadora.
5. L’actor demana continuar, prement
“Continuar modificació”.
6. El sistema mostrarà una pantalla amb
les dades de l’entitat publicadora i
dades relacionades: Totes les
edicions o issues de l’entitat. També
dóna un enllaç per donar d’alta una
entitat publicadora.
7. L’actor realitza les modificacions i
demana
validar-les,
prement
“Modificar les dades”
8. El sistema valida les modificacions.
9. El sistema modifica les dades.
10. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
• Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
• Pas 6 L’actor selecciona l’enllaç per donar d’alta una entitat
publicadora i el sistema dispararà el cas d’ús ALTES ENTITATS
PUBLICADORAS i amb això també sortirà del cas d’ús.
• Pas 8
El sistema detecta algun error en les dades
introduïdes i informa a l’actor de quina és la dada errònia. El
sistema tornarà al pas 6.
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Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

MODIFICAR EDICIONS
Modificar les dades d’una edició. Aquí es poden modificar els valor dels Índex
de qualitat.
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana modificar dades
d’una edició d’un congrés.
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom de l’entitat
publicadora (Congrés).
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Tornar al menú
principal” i “Continuar modificació”.
4. L’actor selecciona una entitat
publicadora (Congrés).
5. El sistema mostra una llista, per
seleccionar, amb totes les edicions
del congrés. El sistema continua
mostrant els dos botons del pas 3.
6. L’actor selecciona el número de
edició.
7. L’actor demana continuar, prement
“Continuar modificació”.
8. El sistema mostrarà una pantalla amb
les dades de la edició i dades
relacionades: Tòpics, Índex de
qualitat i Articles presentats a la
edició.
A la mateixa pantalla es mostren els
següents enllaços: “Afegir Tòpics a
l'edició”, “Afegir Índex de Qualitat a
l'edició”, “Afegir un Article a l'edició”,
“Donar d'alta un tòpic i afegir-lo a
l'edició”, “Donar d'alta un Article i
afegir-lo a l'edició”, “Donar d'alta una
nova Entitat”, “Donar d'alta una nova
Edició”.
També es dóna l’opció de eliminar un
índex de qualitat de la edició o
modificar el seu valor.
Un altre opció es poder eliminar la
relació entre un article presentat i la
edició.
9. L’actor realitza les modificacions i
demana
validar-les,
prement
“Modificar les dades”.
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10. El sistema valida les modificacions.
11. El sistema modifica les dades.
12. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
Pas 8
Si l’actor selecciona eliminar un índex de qualitat de
la relació, el sistema l’esborrarà i tornarà al Pas 8.
Pas 8
Si l’actor selecciona eliminar un article de la relació,
el sistema l’esborrarà i tornarà al Pas 8.
Pas 8
Si l’actor selecciona “Afegir Tòpics a l'edició”, el
sistema mostrarà una llista de tots els tòpics que estan donats
d’alta (i que encara no té) i l’actor podrà seleccionar tots els
que necessiti. El sistema tornarà al Pas 8.
Pas 8
Si l’actor selecciona “Afegir Índex de Qualitat a
l'edició”, el sistema mostrarà una llista de tots els índex de
qualitat que estan donats d’alta (i que encara no té) i l’actor
podrà seleccionar tots els que necessiti. El sistema tornarà al
Pas 8.
Pas 8
Si l’actor selecciona “Afegir un Article a l'edició”, el
sistema mostrarà una llista de tots els articles que actualment
no estan presentats ni publicats (i que encara no té) i l’actor
podrà seleccionar aquell que necessita, sempre que com a
mínim coincideixi un tòpic. El sistema tornarà al Pas 8.
Pas 8
Si l’actor selecciona “Donar d'alta un tòpic i afegir-lo
a l'edició”, el sistema dispararà el cas d’ús ALTES TÒPICS i
quan finalitzi tornarà al Pas 8.
Pas 8
Si l’actor selecciona “Donar d'alta un Article i afegirlo a l'edició”, el sistema dispararà el cas d’ús ALTES ARTICLES i
quan finalitzi tornarà al Pas 8.
Pas 8
Si l’actor selecciona “Donar d'alta una nova Entitat”,
el sistema dispararà el cas d’ús ALTES ENTITATS
PUBLICADORAS i el sistema sortirà d’aquest cas d’ús.
Pas 8
Si l’actor selecciona “Donar d'alta una nova Edició”,
el sistema dispararà el cas d’ús ALTES EDICIONS i el sistema
sortirà d’aquest cas d’ús.
Pas 10
El sistema detecta algun error en les dades
introduïdes i informa a l’actor de quina és la dada errònia. El
sistema tornarà al pas 8.
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Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

MODIFICAR ISSUES
Modificar les dades d’una issue. Aquí es poden modificar els valor dels Índex
de qualitat.
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana modificar dades
d’una issue d’una revista.
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom de l’entitat
publicadora (Revista).
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Tornar al menú
principal” i “Continuar modificació”.
4. L’actor selecciona una entitat
publicadora (Revista).
5. El sistema mostra una llista, per
seleccionar, amb totes les issues de la
revista. El sistema continua mostrant
els dos botons del pas 3.
6. L’actor selecciona el número de
issue.
7. L’actor demana continuar, prement
“Continuar modificació”.
8. El sistema mostrarà una pantalla amb
les dades de la issue i dades
relacionades: Tòpics, Índex de
qualitat i Articles publicats a la issue.
A la mateixa pantalla es mostren els
següents enllaços: “Afegir Tòpics a la
issue”, “Afegir Índex de Qualitat a la
issue”, “Afegir un Article a la issue”,
“Donar d'alta un tòpic i afegir-lo a la
issue”, “Donar d'alta un Article i
afegir-lo a la issue”, “Donar d'alta una
nova Entitat”, “Donar d'alta una nova
Issue”.
També es dóna l’opció d’eliminar un
índex de qualitat de l’edició o
modificar el seu valor.
Un altre opció es poder eliminar la
relació entre un article publicat i la
issue.
9. L’actor realitza les modificacions i
demana
validar-les,
prement
“Modificar les dades”.
10. El sistema valida les modificacions.
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11. El sistema modifica les dades.
12. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
Pas 8
Si l’actor selecciona eliminar un índex de qualitat de
la relació, el sistema l’esborrarà i tornarà al Pas 8.
Pas 8
Si l’actor selecciona eliminar un article de la relació,
el sistema l’esborrarà i tornarà al Pas 8.
Pas 8
Si l’actor selecciona “Afegir Tòpics a la issue”, el
sistema mostrarà una llista de tots els tòpics que estan donats
d’alta (i que encara no té) i l’actor podrà seleccionar tots els
que necessiti. El sistema tornarà al Pas 8.
Pas 8
Si l’actor selecciona “Afegir Índex de Qualitat a la
issue”, el sistema mostrarà una llista de tots els índex de
qualitat que estan donats d’alta (i que encara no té) i l’actor
podrà seleccionar tots els que necessiti. El sistema tornarà al
Pas 8.
Pas 8
Si l’actor selecciona “Afegir un Article a la issue”, el
sistema mostrarà una llista de tots els articles que actualment
no estan presentats ni publicats (i que encara no té) i l’actor
podrà seleccionar aquell que necessita, sempre que com a
mínim coincideixi un tòpic. El sistema tornarà al Pas 8.
Pas 8
Si l’actor selecciona “Donar d'alta un tòpic i afegir-lo
a la issue”, el sistema dispararà el cas d’ús ALTES TÒPICS i
quan finalitzi tornarà al Pas 8.
Pas 8
Si l’actor selecciona “Donar d'alta un Article i afegirlo a la issue”, el sistema dispararà el cas d’ús ALTES ARTICLES i
quan finalitzi tornarà al Pas 8.
Pas 8
Si l’actor selecciona “Donar d'alta una nova Entitat”,
el sistema dispararà el cas d’ús ALTES ENTITATS
PUBLICADORAS i el sistema sortirà d’aquest cas d’ús.
Pas 8
Si l’actor selecciona “Donar d'alta una nova Edició”,
el sistema dispararà el cas d’ús ALTES EDICIONS i el sistema
sortirà d’aquest cas d’ús.
Pas 10
El sistema detecta algun error en les dades
introduïdes i informa a l’actor de quina és la dada errònia. El
sistema tornarà al pas 8.

MODIFICAR ARTICLES
Modificar les dades d’un article. No es pot modificar l’entitat ni l’edició o
issue de l’article.
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
1. L’actor demana modificar dades d’un
article.

Sistema
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2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom del article.
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Tornar al menú
principal” i “Continuar modificació”.
4. L’actor selecciona un article.
5. L’actor demana continuar, prement
“Continuar modificació”.
6. El sistema mostrarà una pantalla amb
les dades de l’article i dades
relacionades: Tòpics i Autors
participants.
A la mateixa pantalla es mostren els
següents enllaços: “Afegir Tòpics en
el article”, “Afegir autors en el
article”, “Donar d'alta un autor i
afegir-lo al article”, “Donar d'alta un
tòpic i afegir-lo al article”, “Donar
d'alta un nou Article”, “Donar d'alta
una nova Entitat”, “Donar d'alta una
nova edició o issue”.
També es dóna l’opció d’eliminar un
autor participant o modificar les
seves dades.
Un altre opció es poder modificar les
dades d’un projecte.
A més, l’actor pot canviar el ponent
de l’article i el projecte on està
adscrit l’article.
7. L’actor realitza les modificacions i
demana validar-les, prement
“Modificar les dades”.
8. El sistema valida les modificacions.
9. El sistema modifica les dades.
10. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
•
•
•
•
•

Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
Pas 6
Si l’actor selecciona eliminar un autor participant, el
sistema l’esborrarà i tornarà al Pas 6.
Pas 6
Si l’actor selecciona modificar les dades d’un autor
participant, el sistema dispararà el cas d’ús MODIFICAR
AUTORS i quan finalitzi tornarà al Pas 6.
Pas 6
Si l’actor selecciona modificar les dades d’un
projecte, el sistema dispararà el cas d’ús MODIFICAR
PROJECTES i quan finalitzi tornarà al Pas 6.
Pas 6
Si l’actor selecciona “Afegir Tòpics al article”, el
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•

•
•
•
•
•
•
•

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

sistema mostrarà una llista de tots els tòpics que estan donats
d’alta (i que encara no té) i l’actor podrà seleccionar tots els
que necessiti. El sistema tornarà al Pas 6.
Pas 6
Si l’actor selecciona “Afegir autors en el article”, el
sistema mostrarà una llista de tots els autors que estan
donats d’alta (i que encara no té) i l’actor podrà seleccionar
tots els que necessiti. El sistema tornarà al Pas 6.
Pas 6
Si l’actor selecciona “Donar d'alta un autor i afegir-lo
al article”, el sistema dispararà el cas d’ús ALTES AUTORS i
quan finalitzi tornarà al Pas 6.
Pas 6
Si l’actor selecciona “Donar d'alta un tòpic i afegir-lo
al article”, el sistema dispararà el cas d’ús ALTES TÒPICS i
quan finalitzi tornarà al Pas 6.
Pas 6
Si l’actor selecciona “Donar d'alta un nou article”, el
sistema dispararà el cas d’ús ALTES ARTICLES i el sistema
sortirà d’aquest cas d’ús.
Pas 6
Si l’actor selecciona “Donar d'alta una nova Entitat”,
el sistema dispararà el cas d’ús ALTES ENTITATS
PUBLICADORAS i el sistema sortirà d’aquest cas d’ús.
Pas 6
Si l’actor selecciona “Donar d'alta una nova Edició”,
el sistema dispararà el cas d’ús ALTES EDICIONS i el sistema
sortirà d’aquest cas d’ús.
Pas 6 Si l’actor selecciona “Donar d'alta una nova Issue”, el
sistema dispararà el cas d’ús ALTES ISSUES i el sistema sortirà
d’aquest cas d’ús.
Pas 8 El sistema detecta algun error en les dades
introduïdes i informa a l’actor de quina és la dada errònia. El
sistema tornarà al pas 6.

MODIFICAR INDEX QUALITAT
Modificar les dades d’un índex de qualitat.
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana modificar dades d’un
índex de qualitat.
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom de l’índex.
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Tornar al menú
principal” i “Continuar modificació”.
4. L’actor selecciona un índex de
qualitat.
5. L’actor demana continuar, prement
“Continuar modificació”.
6. El sistema mostrarà una pantalla amb
les dades de l’índex de qualitat i
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dades relacionades: Edicions i Issues
que tenen aquest índex de qualitat i
el valor de cadascun d’ells.
A la mateixa pantalla es mostren els
següents enllaços: “Donar d'alta un
nou índex de Qualitat”, “Donar d'alta
una nova Entitat”.
També es dóna l’opció de modificar
els valors dels índex de qualitat, per
cada edició i issue, mostrades a la
relació.
7. L’actor realitza les modificacions i
demana
validar-les,
prement
“Modificar les dades”.
8. El sistema valida les modificacions.
9. El sistema modifica les dades.
10. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
•
•
•
•

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
Pas 6
Si l’actor selecciona “Donar d'alta una nou índex de
qualitat”, el sistema dispararà el cas d’ús ALTES ÍNDEX DE
QUALITAT i el sistema sortirà d’aquest cas d’ús.
Pas 6
Si l’actor selecciona “Donar d'alta una nova Entitat”,
el sistema dispararà el cas d’ús ALTES ENTITATS
PUBLICADORAS i el sistema sortirà d’aquest cas d’ús.
Pas 8
El sistema detecta algun error en les dades
introduïdes i informa a l’actor de quina és la dada errònia. El
sistema tornarà al pas 6.

MODIFICAR TÒPICS
Modificar les dades d’un tòpic.
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana modificar dades d’un
tòpic.
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom del tòpic.
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Tornar al menú
principal” i “Continuar modificació”.
4. L’actor selecciona un tòpic.
5. L’actor demana continuar, prement
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“Continuar modificació”.
6. El sistema mostrarà una pantalla amb
les dades del tòpic i dades
relacionades: Entitat – Edició, Entitat
- Issue i Articles, que tenen el tòpic
seleccionat.
A la mateixa pantalla es mostren els
següents enllaços: “Donar d'alta un
nou tòpic”, “Donar d'alta una nova
Entitat”.
7. L’actor realitza les modificacions i
demana
validar-les,
prement
“Modificar les dades”.
8. El sistema valida les modificacions.
9. El sistema modifica les dades.
10. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
•
•
•
•

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
Pas 6
Si l’actor selecciona “Donar d'alta una nou tòpic”, el
sistema dispararà el cas d’ús ALTES TÒPICS i el sistema sortirà
d’aquest cas d’ús.
Pas 6
Si l’actor selecciona “Donar d'alta una nova Entitat”,
el sistema dispararà el cas d’ús ALTES ENTITATS
PUBLICADORAS i el sistema sortirà d’aquest cas d’ús.
Pas 8
El sistema detecta algun error en les dades
introduïdes i informa a l’actor de quina és la dada errònia. El
sistema tornarà al pas 6.

MODIFICAR AUTORS
Modificar les dades d’un autor.
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana modificar dades d’un
autor.
2. El sistema mostra una pantalla amb
els camps per modificar l’autor.
3. El sistema mostra un botó amb
l’opció de “Modificar les dades”.
4. L’actor realitza les modificacions i
demana
validar-les,
prement
“Modificar les dades”.
5. El sistema valida les modificacions.
6. El sistema modifica les dades.
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7. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
•
•

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

Pas 3 L’actor fa marxa enrere amb el navegador i el sistema
sortirà del cas d’ús.
Pas 6
El sistema detecta algun error en les dades
introduïdes i informa a l’actor de quina és la dada errònia. El
sistema tornarà al pas 2.

MODIFICAR PROJECTES
Modificar les dades d’un projecte.
Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana modificar dades d’un
projecte.
2. El sistema mostra una pantalla amb
els camps per modificar el projecte.
3. El sistema mostra un botó amb
l’opció de: “Modificar les dades”.
4. L’actor realitza les modificacions i
demana
validar-les,
prement
“Modificar les dades”.
5. El sistema valida les modificacions.
6. El sistema modifica les dades.
7. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
• Pas 3 L’actor fa marxa enrere amb el navegador i el sistema
sortirà del cas d’ús.
• Pas 6
El sistema detecta algun error en les dades
introduïdes i informa a l’actor de quina és la dada errònia. El
sistema tornarà al pas 2.
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9.6 Diagrama dels casos d’ús: Consultes.
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9.6.1

Descripció dels casos d’ús: Consultes.

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

CONSULTES ENTITATS PUBLICADORAS
Donada una entitat publicadora, donar per tots els seus issues o edicions, les
dates, els índex de qualitat i els tòpics.
Visitant i Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana consultar una Entitat
publicadora.
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom de l’entitat
publicadora.
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Tornar al menú
principal” i “Continuar consulta”.
4. L’actor selecciona una entitat
publicadora .
5. L’actor demana continuar, prement
“Continuar consulta”.
6. El sistema mostrarà una pantalla amb
les següents dades: Nom de l’entitat
publicadora, Nom de les Edicions o
issues de l’entitat publicadora i Data
de inici de la edició o Data de
publicació de la issue.
A la mateixa pantalla el sistema
mostra dos botons amb les opcions
de: “Tornar al menú principal” i
“Seleccionar un altre entitat”.
També es dóna l’opció d’obtenir
totes les dades de l’entitat
publicadora i de les edicions o issues
relacionades.
7. L’actor selecciona “Tornar al menú
principal”.
8. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
•
•

•

Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
Pas 6
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació de l’entitat publicadora i el sistema li mostra les
dades a la mateixa pantalla. Quan l’actor premi el botó
“tancar”, el sistema tornarà a l’inici del Pas 6.
Pas 6
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació d’una edició o issue i el sistema li mostra les dades
a la mateixa pantalla (Camps de la edició o issue, tòpics, índex
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•

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

de qualitat i articles presentats o publicats). Quan l’actor
premi el botó “tancar”, el sistema tornarà a l’inici del Pas 6.
Pas 6
L’actor selecciona l’opció “Seleccionar un altre
entitat”. El sistema tornarà al Pas 2.

CONSULTES PROJECTES
Donat un projecte, mostrar tots els articles que te associats.
Visitant i Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
1. L’actor demana consultar
projecte.

Sistema
un
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom del projecte.
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Tornar al menú
principal” i “Continuar consulta”.

4. L’actor selecciona el projecte.
5. L’actor demana continuar, prement
“Continuar consulta”.
6. El sistema mostrarà una pantalla amb
les següents dades: Nom del
projecte, Nom dels articles associats
al projecte i Nombre de pagines de
cada article.
A la mateixa pantalla el sistema
mostra dos botons amb les opcions
de: “Tornar al menú principal” i
“Seleccionar un altre projecte”.
També es dóna l’opció d’obtenir
totes les dades del projecte i dels
articles relacionats..
7. L’actor selecciona “Tornar al menú
principal”.
8. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
•
•

Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i
sistema sortirà del cas d’ús.
Pas 6
L’actor selecciona l’opció per demanar tota
informació del projecte i el sistema li mostra les dades a
mateixa pantalla. Quan l’actor premi el botó “tancar”,
sistema tornarà a l’inici del Pas 6.

el
la
la
el
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•

•

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

Pas 6
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació d’un article i el sistema li mostra les dades a la
mateixa pantalla (Camps del article, autors participants i
tòpics). Quan l’actor premi el botó “tancar”, el sistema
tornarà a l’inici del Pas 6.
Pas 6
L’actor selecciona l’opció “Seleccionar un altre
entitat”. El sistema tornarà al Pas 2.

CONSULTES TÒPICS
Donat un tòpic, mostrar totes les entitats (edicions i issues) que l’inclouen.
Visitant i Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
1. L’actor demana consultar un tòpic.

Sistema
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom del tòpic.
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Tornar al menú
principal” i “Continuar consulta”.

4. L’actor selecciona el tòpic.
5. L’actor demana continuar, prement
“Continuar consulta”.
6. El sistema mostrarà una pantalla amb
les següents dades: Nom del tòpic,
Nom de l’entitat publicadora i Nom
de les Edicions o Issues de l’entitat
publicadora.
A la mateixa pantalla el sistema
mostra dos botons amb les opcions
de: “Tornar al menú principal” i
“Seleccionar un altre tòpic”.
També es dóna l’opció d’obtenir
totes les dades de les entitats
publicadores i les edicions o issues,
relacionades amb el tòpic.
7. L’actor selecciona “Tornar al menú
principal”.
8. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
•
•

Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
Pas 6
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
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•

•

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

informació d’una entitat publicadora i el sistema li mostra les
dades a la mateixa pantalla (Camps de l’entitat publicadora).
Quan l’actor premi el botó “tancar”, el sistema tornarà a l’inici
del Pas 6.
Pas 6
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació d’una edició o issue i el sistema li mostra les dades
a la mateixa pantalla (Camps de la edició o issue). Quan l’actor
premi el botó “tancar”, el sistema tornarà a l’inici del Pas 6.
Pas 6 L’actor selecciona l’opció “Seleccionar un altre tòpic”.
El sistema tornarà al Pas 2.

CRONOGRAMA
Mostrar un cronograma de edicions, issues i tipus de data.
Visitant i Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
1. L’actor demana les
cronograma.

Sistema
dades

del
2. El sistema mostrarà una pantalla amb
un calendari (al dia i mes actual) i una
llegenda. L’actor es pot moure pel
calendari endavant i enrere, mes a
mes o any a any.
Si durant el mes seleccionat hi ha
alguna dada, es mostrarà l’entitat
publicadora - edició o entitat
publicadora – issue i el tipus de data.
A la mateixa pantalla el sistema
mostra un botó amb l’opció de
“Tornar al menú principal”.
També es dóna l’opció d’obtenir
totes les dades de les entitats
publicadores i les edicions o issues,
relacionades.
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Tornar al menú
principal” i “Continuar consulta”.

4. L’actor selecciona “Tornar al menú
principal”.
5. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
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•
•

•

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

Pas 2
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
Pas 2
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació d’una entitat publicadora i el sistema li mostra les
dades a la mateixa pantalla (Camps de l’entitat publicadora).
Quan l’actor premi el botó “tancar”, el sistema tornarà al Pas
2.
Pas 6
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació d’una edició o issue i el sistema li mostra les dades
a la mateixa pantalla (Camps de la edició o issue). Quan l’actor
premi el botó “tancar”, el sistema tornarà al Pas 2.

CRONOGRAMA A PARTIR D’UNA DATA
Mostrar un cronograma de edicions, issues i tipus de data.
Visitant i Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
1. L’actor demana les
cronograma.

Sistema
dades

del
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar una data.
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Tornar al menú
principal” i “Continuar consulta”.

4. L’actor selecciona una data.
5. L’actor demana continuar, prement
“Continuar consulta”.
6. El sistema mostrarà una pantalla amb
un calendari (al dia i mes actual) i una
llegenda. L’actor es pot moure pel
calendari endavant i enrere, mes a
mes o any a any.
El sistema mostrarà totes aquelles
edicions o issues, amb la seva entitat
publicadora, a partir de la data
seleccionada cap endavant i fins la
darrera dada registrada a la base de
dades.
A la mateixa pantalla el sistema
mostra dos botons amb l’opció de:
“Tornar al menú principal” i
“Seleccionar un altre data”.
També es dóna l’opció d’obtenir
totes les dades de les entitats
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publicadores i les edicions o issues,
relacionades.
7. L’actor selecciona “Tornar al menú
principal”.
8. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
•
•

•

•

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
Pas 6
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació d’una entitat publicadora i el sistema li mostra les
dades a la mateixa pantalla (Camps de l’entitat publicadora).
Quan l’actor premi el botó “tancar”, el sistema tornarà al Pas
2.
Pas 6
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació d’una edició o issue i el sistema li mostra les dades
a la mateixa pantalla (Camps de la edició o issue). Quan l’actor
premi el botó “tancar”, el sistema tornarà al Pas 2.
Pas 6
L’actor selecciona l’opció per donar un altre data i el
sistema tornarà al Pas 2.

CERCADOR LLIURE
Cercador per nom lliure.
Visitant i Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
1. L’actor selecciona cercador lliure.

Sistema
2. El sistema mostrarà una pantalla on
l’actor podrà introduir un text i
demanar una recerca per les
diferents taules de la base de dades.
L’elecció és múltiple.
A la mateixa pantalla el sistema
mostra un botó amb l’opció de
“Tornar al menú principal”.
També es dóna l’opció d’obtenir
totes les dades dels elements que
surtin de fer la recerca.

3. L’actor selecciona “Tornar al menú
principal”.
4. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
•
•

Pas 2
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
Pas 2
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació d’una entitat publicadora i el sistema li mostra les
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•

•

•

•

•

Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

dades a la mateixa pantalla (Camps de l’entitat publicadora).
Quan l’actor premi el botó “tancar”, el sistema tornarà al Pas
2.
Pas 2
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació d’una edició o issue i el sistema li mostra les dades
a la mateixa pantalla (Camps de la edició o issue). Quan l’actor
premi el botó “tancar”, el sistema tornarà al Pas 2.
Pas 2
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació d’un article i el sistema li mostra les dades a la
mateixa pantalla (Camps del article). Quan l’actor premi el
botó “tancar”, el sistema tornarà al Pas 2.
Pas 2
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació d’un projecte i el sistema li mostra les dades a la
mateixa pantalla (Camps del projecte). Quan l’actor premi el
botó “tancar”, el sistema tornarà al Pas 2.
Pas 2
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació d’un autor i el sistema li mostra les dades a la
mateixa pantalla (Camps del autor). Quan l’actor premi el
botó “tancar”, el sistema tornarà al Pas 2.
Pas 2
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació d’un índex de qualitat i el sistema li mostra les
dades a la mateixa pantalla (Camps de l’índex de qualitat).
Quan l’actor premi el botó “tancar”, el sistema tornarà al Pas
2.

CONSULTES ÍNDEX DE QUALITAT
Donat un índex de qualitat donar la llista de entitats (issues i edicions) que
l’inclouen.
Visitant i Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana consultar un índex de
qualitat.
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom de l’índex.
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Tornar al menú
principal” i “Continuar consulta”.
4. L’actor selecciona l’índex.
5. L’actor demana continuar, prement
“Continuar consulta”.
6. El sistema mostrarà una pantalla amb
les següents dades: Nom de l’índex
de qualitat, Nom de l’entitat
publicadora , Nom de les Edicions o
issues de cada entitat publicadora i la
valoració de l’índex, per cada edició o
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issue.
A la mateixa pantalla el sistema
mostra dos botons amb les opcions
de “Tornar al menú principal” i
“Seleccionar un altre índex”.
També es dóna l’opció d’obtenir
totes les dades de les entitats
publicadores i les edicions o issues,
relacionades amb l’índex.
També es poden obtenir totes les
dades de l’índex de qualitat.
7. L’actor selecciona “Tornar al menú
principal”.
8. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
•
•

•

•

•

Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
Pas 6
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació d’una entitat publicadora i el sistema li mostra les
dades a la mateixa pantalla (Camps de l’entitat publicadora).
Quan l’actor premi el botó “tancar”, el sistema tornarà a l’inici
del Pas 6.
Pas 6
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació d’una edició o issue i el sistema li mostra les dades
a la mateixa pantalla (Camps de la edició o issue). Quan l’actor
premi el botó “tancar”, el sistema tornarà a l’inici del Pas 6.
Pas 6
L’actor selecciona l’opció per demanar tota la
informació de l’índex de qualitat i el sistema li mostra les
dades a la mateixa pantalla (Camps de l’índex de qualitat).
Quan l’actor premi el botó “tancar”, el sistema tornarà a l’inici
del Pas 6.
Pas 6
L’actor selecciona l’opció “Seleccionar un altre
índex”. El sistema tornarà al Pas 2.
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Cas d’ús:
Descripció:
Actors:

TÒPICS ADMESOS PER UNA ENTITAT PUBLICADORA
Tòpics admesos en totes les edicions o issues d’una entitat publicadora, sense
repetits.
Visitant i Usuari registrat

Curs normal d’esdeveniments:
Actor
Sistema
1. L’actor demana consultar una entitat
publicadora.
2. El sistema mostra una pantalla per
seleccionar el nom de l’entitat
publicadora.
3. El sistema mostra dos botons amb les
opcions de: “Tornar al menú
principal” i “Continuar consulta”.
4. L’actor
selecciona
l’entitat
publicadora.
5. L’actor demana continuar, prement
“Continuar consulta”.
6. El sistema mostrarà una pantalla amb
les següents dades: Nom de l’entitat
publicadora i els Noms dels tòpics
relacionats.
A la mateixa pantalla el sistema
mostra dos botons amb les opcions
de: “Tornar al menú principal” i
“Seleccionar un altre entitat”.
7. L’actor selecciona “Tornar al menú
principal”.
8. El sistema surt del cas d’ús.
Curs Alternatiu:
•
•

Pas 3
L’actor prem l’opció “Tornar al menú principal” i el
sistema sortirà del cas d’ús.
Pas 6
L’actor selecciona l’opció “Seleccionar un altre
entitat”. El sistema tornarà al Pas 2.
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DISSENY I IMPLEMENTACIO
10 Què és Joomla!®

En aquest apartat vull explicar breument què és Joomla!®, donant la seva definició i
explicant aquells nous conceptes que sorgeixen d’ella.
A la seva pàgina web (http://www.joomla.org/about-joomla.html) trobem la següent
definició:
“Joomla és un sistema de gestió de continguts premiat (CMS), que li permet construir
llocs web i aplicacions en línia potents. Molts aspectes, incloent la seva facilitat d'ús i
extensibilitat, Joomla han fet el programari del lloc web més popular disponible. El
millor de tot, Joomla és una solució de codi obert que està disponible gratuïtament per
a tothom.”
Efectivament Joomla!® és utilitzat per a la publicació de continguts web dinàmics i
interactius; Està desenvolupat en PHP7 i alliberat sota una llicencia GNU8 i es pot
utilitzar en un pc local (definit com a Localhost), en una intranet o a través d’Internet i
requereix una base de dades (el mes habitual es MySQL), així com un servidor HTTP
Apache9.
El següent terme que caldria introduir seria el concepte de CMS i crec que podem
definir-lo dient que, un sistema gestor de continguts és un programari que manté la
traçabilitat o seguiment de cada peça de contingut en un lloc web, molt semblant a
una biblioteca pública que emmagatzema llibres i manté el seguiment dels mateixos. El
contingut pot ser: text, fotos, música, vídeo, documents diversos, o qualsevol cosa
similar que es vulgui administrar. Un gran avantatge d'usar un CMS és que no
requereix habilitat ni gairebé cap coneixement tècnic.

8

GNU: General Public License, és una llicència pública que garanteix als usuaris finals (persones,
organitzacions i/o companyies) la llibertat d'utilitzar, estudiar, compartir i modificar el programari.
9
Apache es un servidor web HTTP de codi obert.
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La principal característica de Joomla!® és la generació de codi HTML ben format, gestió
de blocs, vistes d'impressió d'articles, flash amb notícies, fòrums, polls (enquestes),
calendaris, recerques integrades al lloc i suport multi-idioma.
Joomla!® està

desenvolupat

arquitectura

MVC

en

una

(model–vista–

controlador) tal i com podem observar en
la imatge.

Com a punt final podem dir que la instal·lació de Joomla!® és molt senzilla com
descarregar el software, crear una base de dades, copiar el software a una carpeta
públic del servidor i accedir via web a la pàgina principal de la carpeta. El propi
Joomla!® detecta que s’ha de configurar, i a través d’una sèrie de pantalles guiades, on
l’administrador haurà d’introduir les dades demanades, el lloc queda configurat i a
punt per introduir el contingut.
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11 Disseny lògic de la BBDD
Aquí mostro el disseny lògic de la base de dades, on faig una descripció de totes les
taules que formaran part de la BBDD i les seves relacions.

•

ENTITATPUBLICADORA
tematica_general)

(nom_entitat

,

tipus_entitat,

acronim,

on { nom_entitat } es Primary Key .

•

EDICIONS (nom_entitat, num_edicio, ubicacio, url, descripcio, tipus, data_inici,
data_fi,
data_limit_abstract,
data_limit_enviament,
data_resposta,
data_versio_definitiva, data_registre)
on {nom_entitat, num_edicio} es Primary Key
on {nom_entitat} Foreing Key referència ENTITATPUBLICADORA not null

•

ISSUES (nom_entitat, num_issue, issn, descripció, data_publicacio, url)
on {nom_entitat, num_issue } es Primary Key
on {nom_entitat} Foreing Key referència ENTITATPUBLICADORA not null
on {issn} UNIQUE not null

•

REGULAR (nom_entitat, num_issue, periodicitat)
on {nom_entitat, num_issue } es Primary Key
on { nom_entitat, num_issue } Foreing Key referència ISSUES

•

ESPECIAL (nom_entitat, num_issue,
data_versio_definitiva, tematica)

data_limit_enviament, data_resposta,

on {nom_entitat, num_issue } es Primary Key
on { nom_entitat, num_issue } Foreing Key referència ISSUES
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•

TOPICS (nom_topic)
on {nom_topic} es Primary Key

•

ARTICLES (nom_article, non_entitat, num_pagines, tipus_article, pagina_inicial,
pagina_final, num_edicio, num_issue, nom_projecte, pdf_url, ponent)
on {nom_article} es Primary Key
on { non_entitat } Foreing Key referència ENTITATPUBLICADORA
on { nom_projecte } Foreing Key referència PROJECTE not null
on { num_edicio } Foreing Key referència EDICIONS
on { num_issue } Foreing Key referència ISSUES
on {ponent} Foreing Key referència AUTORS

•

PROJECTE (nom_projecte, descripció, url)
on { nom_projecte } es Primary Key

•

AUTORS (nom_autor, email, universitat)
on { nom_autor } es Primary Key

•

ADMESOS_EDICIO (nom_entitat, num_edicio, nom_topic)
on { nom_entitat, num_edicio, nom_topic } es Primary Key
on { nom_entitat, num_edicio } Foreing Key referència EDICIONS
on { nom_topic } Foreing Key referència TOPICS not null

•

ADMESOS_ISSUE (nom_entitat, num_issue, nom_topic)
on { nom_entitat, num_issue, nom_topic } es Primary Key
on { nom_entitat, num_issue } Foreing Key referència ISSUES
on { nom_topic } Foreing Key referència TOPICS not null
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•

KEYWORDS (nom_topic, nom_article)
on { nom_topic, nom_article } es Primary Key
on { nom_topic } Foreing Key referència TOPICS not null
on { nom_article } Foreing Key referència ARTICLES

•

PARTICIPEN (nom_article, nom_autor)
on { nom_article, nom_autor } es Primary Key
on { nom_article } Foreing Key referència ARTICLES not null
on { nom_autor } Foreing Key referència AUTORS not null

•

INDEXQUALITAT (nom_index, url, ratis, descripcio)
on { nom_index } es Primary Key

•

IQE (nom_entitat, num_edicio, nom_index, valor_iqe)
on { nom_entitat, num_edicio, nom_index } es Primary Key
on { nom_entitat, num_edicio } Foreing Key referència EDICIONS not
null
on { nom_index } Foreing Key referència INDEXQUALITAT not null

•

IQI (nom_entitat, num_issue, nom_index, valor_iqi)
on { nom_entitat, num_issue, nom_index } es Primary Key
on { nom_entitat, num_issue } Foreing Key referència ISSUES not null
on { nom_index } Foreing Key referència INDEXQUALITAT not null
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12 Disseny físic de la BBDD

En aquest apartat mostro les taules tal i com s’han configurat físicament al sistema de
administració de bases de dades MySQL (Database Management System, DBMS), en la
seva versió 5.0.
Totes les taules tenen com a mecanisme de emmagatzematge el que es coneix com
“InnoDB”, i que es va incloure a partir de la versió 4 de MySQL. Fins a la versió 4 només
es podia utilitzar “MyISAM”. De totes maneres no és per defecte, per tant al declarar
les taules és necessari indicar el tipus de emmagatzematge posant la clàusula:
“ENGINE=InnoDB;“.
No estaria de més fer una petita definició de cadascun del mecanismes:
•

InnoDB és un mecanisme d'emmagatzematge de dades de codi obert per a la
base de dades MySQL, inclòs com a format de taula estàndard en totes les
distribucions de MySQL AB a partir de les versions 4.0. La seva característica
principal és que suporta transaccions de tipus ACID10 i bloqueig de registres i
integritat referencial. InnoDB ofereix una fiabilitat i consistència molt superior a
MyISAM, l'anterior tecnologia de taules de MySQL

•

MyISAM és un mecanisme d'emmagatzematge de dades i tracta taules no
transaccionals. Proporciona emmagatzematge i recuperació de dades ràpida,
així com possibilitat de recerques fulltext11. MyISAM es suporta en totes les
configuracions MySQL, i era el motor d'emmagatzematge per defecte fins a la
versió 5.5.

10

ACID són les sigles en anglès de les propietats (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) que ha de
tenir una transacció per ser fiable.
11
Full Text Search ens dóna la capacitat d'indexar camps basats en caràcters (encara que el seu
emmagatzematge sigui en binari) i fer cerques complexes sobre aquests textos.
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Nom de la taula:

ENTITATPUBLICADORA

Nom del camp:

Tipus:

Atributs:

nom_entitat

VARCHAR (100)

PRIMARY KEY

tipus_entitat

VARCHAR (100)

NOT NULL

acronim

VARCHAR (100)

tematica_general

VARCHAR (100)

Especificacions especials:

Nom de la taula:

EDICIONS

Nom del camp:

Tipus:

Atributs:

nom_entitat

VARCHAR (100)

NOT NULL

num_edicio

VARCHAR (100)

ubicacio

VARCHAR (100)

url

VARCHAR (100)

descripcio

VARCHAR (100)

tipus

VARCHAR (100)

data_inici

DATE

data_fi

DATE

data-limit_abstract

DATE

data_limit_enviament

DATE

data_resposta

DATE

data_versio_definitiva

DATE

data_registre

DATE

Especificacions especials:

PRIMARY KEY (nom_entitat, num_edicio)
FOREIGN KEY (nom_entitat) REFERENCES ENTITATPUBLICADORA (nom_entitat)
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ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE

Nom de la taula:

ISSUES

Nom del camp:

Tipus:

Atributs:

nom_entitat

VARCHAR (100)

NOT NULL

num_issue

VARCHAR (100)

Issn

VARCHAR (9)

descripcio

VARCHAR (100)

data_publicacio

DATE

url

VARCHAR (100)

Especificacions especials:

UNIQUE (issn)

NOT NULL

PRIMARY KEY (nom_entitat, num_issue)
FOREIGN KEY (nom_entitat) REFERENCES ENTITATPUBLICADORA (nom_entitat)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE

Nom de la taula:

TOPICS

Nom del camp:

Tipus:

Atributs:

nom_topic

VARCHAR (250)

PRIMARY KEY

Especificacions especials:
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Nom de la taula:

PROJECTE

Nom del camp:

Tipus:

Atributs:

nom_projecte

VARCHAR (100)

PRIMARY KEY

descripcio

VARCHAR (100)

url

VARCHAR (100)

Especificacions especials:

Nom de la taula:

AUTORS

Nom del camp:

Tipus:

Atributs:

nom_autor

VARCHAR (100)

PRIMARY KEY

email

VARCHAR (100)

universitat

VARCHAR (100)

Especificacions especials:

Nom de la taula:

ARTICLES

Nom del camp:

Tipus:

Atributs:

nom_article

VARCHAR (100)

PRIMARY KEY

nom_entitat

VARCHAR (100)

num_pagines

INTEGER

tipus_article

VARCHAR (100)

pagina_inicial

INTEGER

pagina_final

INTEGER

num_edicio

VARCHAR (100)
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num_issue

VARCHAR (100)

nom_projecte

VARCHAR (100)

pdf_url

VARCHAR (100)

ponent

VARCHAR (100)

Especificacions especials:

FOREIGN KEY (nom_entitat) REFERENCES ENTITATPUBLICADORA (nom_entitat)

NOT NULL

ON DELETE SET NULL
ON UPDATE CASCADE
FOREIGN KEY (nom_projecte) REFERENCES PROJECTE (nom_projecte)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE CASCADE
FOREIGN KEY (ponent) REFERENCES AUTORS (nom_autor)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE CASCADE

Nom de la taula:

REGULAR

Nom del camp:

Tipus:

Atributs:

nom_entitat

VARCHAR (100)

NOT NULL

num_issue

VARCHAR (100)

NOT NULL

periodicitat

VARCHAR (50)

Especificacions especials:

PRIMARY KEY (nom_entitat, num_issue)
FOREIGN KEY (nom_entitat, num_issue) REFERENCES ISSUES (nom_entitat, num_issue)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
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Nom de la taula:

ESPECIAL

Nom del camp:

Tipus:

Atributs:

nom_entitat

VARCHAR (100)

NOT NULL

num_issue

VARCHAR (100)

NOT NULL

data_limit_enviament

DATE

data_resposta

DATE

data_versio_definitiva

DATE

tematica

VARCHAR (100)

Especificacions especials:

PRIMARY KEY (nom_entitat, num_issue)
FOREIGN KEY (nom_entitat, num_issue) REFERENCES ISSUES (nom_entitat, num_issue)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE

Nom de la taula:

ADMESOS_EDICIO

Nom del camp:

Tipus:

Atributs:

nom_entitat

VARCHAR (100)

NOT NULL

num_edicio

VARCHAR (100)

NOT NULL

nom_topic

VARCHAR (250)

NOT NULL

Especificacions especials:

PRIMARY KEY (nom_entitat, num_edicio, nom_topic)
FOREIGN KEY (nom_entitat, num_edicio) REFERENCES EDICIONS (nom_entitat, num_edicio)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
FOREIGN KEY (nom_topic) REFERENCES TOPICS (nom_topic)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
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Nom de la taula:

ADMESOS_ISSUE

Nom del camp:

Tipus:

Atributs:

nom_entitat

VARCHAR (100)

NOT NULL

num_issue

VARCHAR (100)

NOT NULL

nom_topic

VARCHAR (250)

NOT NULL

Especificacions especials:

PRIMARY KEY (nom_entitat, num_issue, nom_topic)
FOREIGN KEY (nom_entitat, num_issue) REFERENCES ISSUES (nom_entitat, num_issue)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
FOREIGN KEY (nom_topic) REFERENCES TOPICS (nom_topic)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE

Nom de la taula:

KEYWORDS

Nom del camp:

Tipus:

Atributs:

nom_topic

VARCHAR (250)

NOT NULL

num_article

VARCHAR (100)

NOT NULL

Especificacions especials:

PRIMARY KEY (nom_topic, nom_article)
FOREIGN KEY (nom_topic) REFERENCES TOPICS (nom_topic)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
FOREIGN KEY (nom_article) REFERENCES ARTICLES (nom_article)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE CASCADE
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Nom de la taula:

PARTICIPEN

Nom del camp:

Tipus:

Atributs:

nom_article

VARCHAR (100)

NOT NULL

num_autor

VARCHAR (100)

NOT NULL

Especificacions especials:

PRIMARY KEY (nom_article, nom_autor)
FOREIGN KEY (nom_article) REFERENCES ARTICLES (nom_article)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE CASCADE
FOREIGN KEY (nom_autor) REFERENCES AUTORS (nom_autor)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE CASCADE

Nom de la taula:

INDEXQUALITAT

Nom del camp:

Tipus:

Atributs:

nom_index

VARCHAR (100)

PRIMARY KEY

url

VARCHAR (100)

NOT NULL

ratis

INTEGER

descripcio

VARCHAR (100)

Especificacions especials:
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Nom de la taula:

IQE

Nom del camp:

Tipus:

Atributs:

nom_entitat

VARCHAR (100)

NOT NULL

num_edicio

VARCHAR (100)

NOT NULL

nom_index

VARCHAR (100)

NOT NULL

Valor_iqe

INTEGER

Especificacions especials:

PRIMARY KEY (nom_entitat, num_edicio, nom_index)
FOREIGN KEY (nom_entitat, num_edicio) REFERENCES EDICIONS (nom_entitat, num_edicio)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
FOREIGN KEY (nom_index) REFERENCES INDEXQUALITAT (nom_index)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE CASCADE

Nom de la taula:

IQI

Nom del camp:

Tipus:

Atributs:

nom_entitat

VARCHAR (100)

NOT NULL

num_issue

VARCHAR (100)

NOT NULL

nom_index

VARCHAR (100)

NOT NULL

Valor_iqi

INTEGER

Especificacions especials:

PRIMARY KEY (nom_entitat, num_issue, nom_index)
FOREIGN KEY (nom_entitat, num_issue) REFERENCES ISSUES (nom_entitat, num_issue)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
FOREIGN KEY (nom_index) REFERENCES INDEXQUALITAT (nom_index)
ON DELETE NO ACTION
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ON UPDATE CASCADE

13 Navegabilitat de la Web
En aquest apartat dono d’una manera gràfica, una guia perquè un usuari del grup de
recerca pugui moure’s a través de les diferents pàgines de la web.
Aquests mapes de navegació són realment la representació gràfica de la informació
que es pot trobar a la web i expressa les relacions de jerarquia i seqüencia de les
diferents pantalles.
Els diagrames que a continuació mostro, com he dit abans, són una bona eina per
identificar la navegabilitat que existeix entre les pantalles de l’aplicació web.
Per a cada diagrama de navegabilitat existeix un altre diagrama però aquesta vegada
amb screenshots, perquè així els integrants del grup de recerca, també tinguin una
imatge de les pantalles que es trobaran.
En ambdós tipus de diagrames utilitzo les següents fletxes indicadores per a senyalitzar
les transicions entre les pantalles de la pàgina web; és a dir, una transició normal és
aquella que ens mostra el camí per a fer l’acció desitjada i que si té un resultat correcte
ens dóna una transició normal de dades correctes. D’altre banda, totes les accions
alternatives que ens trobem a les diferents pantalles estan representades per una
transició opcional.

Transició normal
Transició opcional
Transició normal dades
correctes
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13.1 Donar d’alta una entitat publicadora.

En aquest primer diagrama es dóna el cas que, després de donar una alta d’una entitat
i depenent del tipus, el sistema portarà a donar una alta d’edició o issue.

En el següent diagrama, una de les captures de pantalla, mostra un error en el moment
de la introducció de les dades i representa la fletxa que retorna a la mateixa pantalla
(Error dades). Per als següents diagrames ja no mostraré cap més pantalla d’error,
doncs hi haurien massa elements en el diagrama i no es veuria clar.
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13.2 Donar d’alta una edició.

Podem observar en tots els diagrames que, mentre totes les dades no siguin correctes,
ens quedem a la mateixa pantalla.
Error dades

Selecció de menú

Menù Principal administració

ALTES EDICIONS (Selccionar una Entitat)

ALTES ENTITTAS PUBLICADORES (Nomes Alta Entitat)

Alta Entitat Finalitzada

Error dades

ALTA EDICIÓ
Alta Article Finalitzada
Alta Índex Finalitzada

Alta Tòpic Finalitzada

Error dades
ALTES ÍNDEX DE QUALITAT

ALTES TÒPICS

Dades Correctes

ALTES ARTICLES
Error dades

Error dades
Error dades

MODIFICAR VALORS ÍNDEX DE QUALITAT SELECCIONATS

Dades Correctes

ACTUALITZAR VALORS

Existeix un item que diu “ACTUALITZAR VALORS” i ens indica que s’han introduït uns
valors correctes pels índex de qualitat seleccionats. A continuació las captures de
pantalla. Observar que després de donar d’alta l’edició, l’usuari pot escollir donar
d’alta un article que quedaria registrat a l’edició (presentat).
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13.3 Donar d’alta una issue

Aquest diagrama és molt semblant a l’anterior, però tenint en compte que a la mateixa
pantalla de “ALTA ISSUE”, tindrem els camps per donar d’alta un issue regular o un
issue especial, depenent del que seleccioni l’usuari a la pantalla anterior.

Selecció de menú

Menù Principal administració

Error dades

ALTES ISSUES (Selccionar una Entitat i Tiups Issue)

Error dades

ALTES ENTITTAS PUBLICADORES (Nomes Alta Entitat)

Alta Entitat Finalitzada

Error dades

ALTA ISSUE
Alta Article Finalitzada
Alta Índex Finalitzada

Alta Tòpic Finalitzada

Error dades
ALTES ÍNDEX DE QUALITAT

ALTES TÒPICS

Dades Correctes

ALTES ARTICLES
Error dades

Error dades
Error dades

MODIFICAR VALORS ÍNDEX DE QUALITAT SELECCIONATS

Dades Correctes

ACTUALITZAR VALORS

Observar que després de donar d’alta la issue, l’usuari pot escollir donar d’alta un
article que quedaria registrat a la issue (publicat).
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13.4 Donar d’alta un article

Al moment de donar d’alta un article, podem donar també d’alta autors i projectes,
doncs el grup de recerca va demanar que aquestes altes estiguessin relacionades amb
l’alta de l’article. No tenen un accés directe com la resta.
Error dades

Selecció de menú

Menù Principal administració

ALTES ARTICLES (Selccionar una Entitat)

Tornar Menú Principal

ALTES ENTITTAS PUBLICADORES (Nomes Alta Entitat)

Alta Entitat Finalitzada

ALTES EDICIONS O ISSUES

Dades Correctes
Error dades

Alta Edició Finalitzada

ALTA ARTICLE

Error dades

Alta Projecte Finalitzada
Alta Tòpic Finalitzada
Alta Autor Finalitzada

ALTES DE PROJECTES

Error dades

ALTES TÒPICS

Error dades

ALTES AUTORS

Error dades

Si ho necessitem també podem donar d’alta una edició o un issue, depenent del tipus
d’entitat escollida per l’usuari. Cal recordar que per fer l’alta d’articles aquests sempre
han d’anar lligats a una edició (presentat) o issue (publicat).
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13.5 Donar d’alta un tòpic

Selecció de menú

Menú Principal administració

ALTES TÒPICS

Error dades

Tornar Menú Principal

Dades Correctes
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13.6 Donar d’alta un índex de qualitat
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13.7 Baixes entitats, edicions i issues

En aquest cas he posat en una mateixa gràfica totes les baixes. Per decisió del grup de
recerca, no es pot donar de baixa cap altre dada més, però recordem que si es dona de
baixa una entitat es donaran de baixa totes les seves edicions o issues, i si es dona de
baixa una edició o issue i es la darrera que resta de l’entitat, també es donarà de baixa
aquesta última.
Selecció de menú

Menú Principal administració

BAIXES ENTITATS PUBLICADORES (Seleccionar Entitat)

Tornar Menú Principal

BAIXA ENTITAT
Selecció de menú

Tornar Menú Principal
Baixa Confirmada
Tornar Menú Principal

Selecció de menú

BAIXES EDICIONS (Seleccionar Entitat i Edició)

BAIXA EDICIÓ

BAIXES ISSUES (Seleccionar Entitat i Issue)

Baixa Confirmada

BAIXA ISSUE

Baixa Confirmada

81

Gestor de Congressos i Revistes Científiques

82

Gestor de Congressos i Revistes Científiques

13.8 Modificar una entitat publicadora

Podem observar que a més de modificar les dades d’una entitat, també es pot, des de
la mateixa pantalla de “MODIFICAR ENTITAT”, donar l’alta d’una nova entitat.

El camp “tipus d’entitat” només es pot modificar si la entitat no té cap edició o issue
registrada a la BBDD.
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13.9 Modificar una edició

El més rellevant que trobem a la pantalla de “MODIFICAR EDICIÓ”, es que es pot donar
d’alta una nova edició i una nova entitat publicadora. També es pot donar d’alta
tòpics, índex de qualitat i articles, i relacionar-los directament amb l’edició. A més es
pot afegir tòpics, índex de qualitat i un article, tots ells existents a la BBDD.

MODIFICACIONS EDICIONS (Selccionar Entitat i Edició)

Selecció de menú

Tornar Menú Principal
Menù Principal administració

Modificacions Confirmades
Error dades
AFEGIR TÒPICS

ALTES EDICIONS

AFEGIR ARTICLE

Error dades
Article no es pot presentar.
MODIFICAR EDICIO
ALTES ENTITTAS PUBLICADORES (Nomes Alta Entitat i Edició)

AFEGIR ÍNDEX DE QUALITAT
Error dades

ALTA ÍNDEX DE QUALITAT (S'afegirà a la Edició)

Error dades
Error dades
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13.10 Modificar una issue

En aquest cas com igual que en l’anterior, el més rellevant que trobem a la pantalla de
“MODIFICAR ISSUE”, és que es pot donar d’alta una nova issue i una nova entitat
publicadora. També es pot donar d’alta tòpics, índex de qualitat i articles, i relacionarlos directament amb la issue. A més es pot afegir tòpics, índex de qualitat i un article,
tots ells existents a la BBDD.

MODIFICACIONS ISSUES (Selccionar Entitat i Issue)

Selecció de menú

Tornar Menú Principal
Menù Principal administració

Modificacions Confirmades

AFEGIR TÒPICS

Error dades

ALTES ISSUES

AFEGIR ARTICLE

Error dades
Article no es pot publicar.
MODIFICAR ISSUE
ALTES ENTITTAS PUBLICADORES (Nomes Alta Entitat i Issue)

AFEGIR ÍNDEX DE QUALITAT
Error dades

ALTA ÍNDEX DE QUALITAT (S'afegirà a la Issue)

Error dades
Error dades
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13.11 Modificar un article

En el cas de la modificació d’un article, trobem a la pantalla de “MODIFICAR ARTICLE”,
que es pot donar d’alta una nova edició o issue i una nova entitat publicadora. També
es pot donar d’alta tòpics i autors, i relacionar-los directament amb l’article. A més es
poden afegir tòpics i autors, tots ells existents a la BBDD. Un altre possibilitat és la de
modificar un autor o projecte, relacionats amb l’article.

MODIFICACIONS ARTICLES (Selccionar Article)

Selecció de menú

Tornar Menú Principal
Menù Principal administració

Modificacions Confirmades

Error dades
AFEGIR TÒPICS

ALTA ARTICLES
Error dades

ALTES EDICIONS O ISSUES
Error dades

MODIFICAR AUTOR
MODIFICAR ARTICLE

Error dades

MODIFICAR PROJECTE

Error dades

ALTES ENTITTAS PUBLICADORES (Nomes Alta Entitat i Edició o Issue)

AFEGIR AUTORS

Error dades

ALTA AUTOR (S'afegirà en el Article)

Error dades
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13.12 Modificar un índex de qualitat

A la pantalla “MODIFICAR ÍNDEX”, es pot donar d’alta una nova entitat publicadora
amb una nova edició o issue i un nou índex de qualitat. També es pot modificar els
valors que té l’índex de qualitat, a cada edició o issue que està qualificant.

91

Gestor de Congressos i Revistes Científiques

92

Gestor de Congressos i Revistes Científiques

13.13 Modificar un tòpic

A la pantalla “MODIFICAR TÒPIC”, es pot donar d’alta una nova entitat publicadora
amb una nova edició o issue i un nou tòpic.
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13.14 Consultes

A continuació, resumeixo les consultes en un sol diagrama. Des de totes les pantalles
de consultes es pot tornar al menú principal, però no ho he posat al diagrama per que
llavors s’hagués fet molt difícil veure totes les opcions de consulta. A més des de totes
les consultes també es pot accedir a varies dades addicionals que estan reflectides en
aquest primer diagrama, tanmateix en el diagrama de screenshots només he reflectit
un poques.
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14 Elecció de les eines i arquitectura utilitzades.

Com ja he explicat a l’apartat dels objectius i planificació, el grup de recerca SUSHITOS
ja disposava d’una pàgina web, cedida per la Universitat, feta amb Joomla!®.
La versió de Joomla!® que té la pàgina web és la 1.6 i els requeriments tècnics
recomanats per aquesta versió són PHP v5.2 + MySQL v5.0.
Donada aquesta situació les eines han vingut marcades per aquest fet i no es podien
utilitzar d’altres si després no es volia tenir problemes per cobrir el segon objectiu del
projecte, que precisament era incorporar el programa web aconseguit en el primer
objectiu dins de la pàgina web de Joomla!® del grup de recerca.
Per tant les eines que finalment he utilitzat per fer el projecte, són per fer la
implementació de la base de dades, MySQL versió 5.0, i la part de programació amb
PHP versió 5.2 i HTML 4. També e utilitzat CSS312 per posicionar i decorar alguns dels
elements HTML. CSS3 és el llenguatge de fulls d’estil més utilitzats en tecnologia Web.
Cal dir que realment he treballat amb unes eines una mica desfasades, doncs
actualment la versió de MySQL és la 5.5 ó 5.6, fins i tot ja s’està preparant la 5.7 i de
PHP la versió més actual és la v 5.6.
Sobre la versió de HTML, he cregut convenient treballar amb la 4, doncs l’any que era
operatiu Joomla!® v 1.6., es recomanava que no es treballes amb HTML 5. Suposo que
actualment no hi hauria cap problema, però he volgut mantenir tots els requisits.
De totes maneres, si es vol, és molt fàcil adaptar el que he fet amb HTML 4 i passar-ho
a HTML 5.
He fet un codi molt net, amb això vull dir que només he utilitzat PHP i HTML i no he
posat cap script en Java o un altre llenguatge que m’hagués facilitat l’ús de moltes
funcions per deixar una pàgina més atractiva als usuaris.
12

Fulla d'estil en cascada o CSS (sigles en anglès de Cascading Style Sheets) és un llenguatge usat per a
definir la presentació d'un document estructurat escrit en HTML.
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És clar que si vols fer més amigable l’ús de l’aplicació fas servir Javascript13. Doncs
Javascript és un llenguatge de scripts que s’executa al costat del client, és a dir, en el
navegador Web. Aquest permet executar accions sobre una pàgina ja mostrada en el
navegador. Aquesta funcionalitat permetria poder utilitzar AJAX14 per realitzar accions
sobre un servidor en segon pla i mostrar dades sobre una pàgina ja carregada.
PHP és un llenguatge interpretat de propòsit general, àmpliament usat i que està
dissenyat especialment per a desenvolupament web i pot ser incrustat dins de codi
HTML. Generalment s'executa en un servidor web, prenent el codi en PHP com la seva
entrada i creant pàgines web com sortida.
Quan el client fa una petició al servidor perquè li envií una pàgina web, el servidor
executa l’intèrpret de PHP. Aquest processa el script sol・licitat que generarà el
contingut de manera dinàmica (per exemple obtenint informació d'una base de
dades). El resultat és enviat per l’intèrpret al servidor, qui al seu torn l'hi envia al client.

Joomla!® està desenvolupat en una arquitectura MVC (model–vista–controlador) i això
s’aplica d’una manera molt present en els components de Joomla!®.
A Joomla!® podem crear tres tipus diferents d’elements que són, els components, els
mòduls i els plugins. Però centrant-nos en el que volíem implementar, els components
són potser els elements més complexos dels tres. Un Component, és un programa que
inserim dins de la pàgina web gestionada per Joomla!®. Només pot haver-hi un
component actiu per pàgina.
Per regle general els components tenen dos parts ben diferenciades, una és la que
estaria en el que es diu “BackEnd” i l’altra, que seria la part pública i s’anomena
“FrontEnd”, és la part que veuran els usuaris quan accedeixen a la pàgina.
També es va decidir que no s’aprofitaria cap de les taules de la base de dades de
Joomla!®, es a dir, que es crearà una base de dades nova amb les seves pròpies taules.

13

JavaScript (abreujat comunament "JS") és un llenguatge de programació interpretat.
Ajax, acrònim de Asynchronous JavaScript And XML (Javascript asíncron y XML, es una tècnica
de desenvolupament web per crear aplicacions interactives o RIA (Rich Internet Applications). Aquestes
aplicacions s’executen en el client.
14
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Valorant aquesta opció fermament es podria fer la inclusió del gestor amb el que
s’anomena “Articles de menú : Wrapper.”
L'article de menú 'Wrapper' afegeix un enllaç a una pàgina iframe15 que permet
visualitzar pàgines web externes dins del propi lloc Joomla!®. Les aplicacions
s'executen mantenint l'aparença del lloc Joomla!® (com si es tractés d'un component
natiu).
A més, com la pàgina que inserim està programada en PHP i s'executa en el mateix
domini, es pot accedir igualment al Framework16 de Joomla!®.
Com ja havia comentat a l’apartat de planificació, just després d’entregar el preliminar
del projecte, la pàgina web Joomla!® del grup de recerca va deixar d’existir com a tal i
va passar a estar programada en un altre entorn. Aquest fet va fer que dubtés una
mica més a decidir quina era la millor manera de fer la implementació a Joomla!® de la
pàgina web que havia creat.
Finalment em vaig decidir per fer la implementació amb un article de menú: Wrapper.
La decisió, al meu parer, era bastant clara. Si hagués utilitzat la opció de crear un
complement, donat que la versió de Joomla!® ja estava completament desfasada, no
era molt realista fer una aplicació just per aquella versió. A més las diferencies amb les
versions actuals son molt notables i si es volgués utilitzar el mòdul en un altre versió de
Joomla!® es tindrien que fer molts canvis.
D’aqueta manera utilitzant un Wrapper, si es vol implementar per un altre versió,
sempre és més fàcil. En el punt en que es trobava el projecte, no era factible trobar
una pàgina web amb Joomla!® v.16 on instal·lar l’aplicació. Per tant el projecte
s’executarà en local (Localhost), utilitzant un servidor Apache17 v. 2.2.8.

15

Iframe (per inline frame o marc incorporat en anglès) és un element HTML que permet inserir o
incrustar un document HTML dins d'un document HTML principal.
16
Frameworks: estructures de codi que ens permetran facilitar el desenvolupament de
software, permetent als dissenyadors i programadors passar més temps identificant
requeriments de software que intentant fer els detalls de més baix nivell per aconseguir un
sistema funcional.
17
El servidor HTTP Apache és un servidor web HTTP de codi obert.
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L’arquitectura utilitzada per a fer el projecte web, està basada en una arquitectura en
tres capes. Aquest tipus d’arquitectura, com es veu en la següent imatge, és un estil de
programació que té com a objectiu primordial
separar la presentació (Capa de presentació
{User interface}), la lògica del programa (Capa de
domini {Bussiens rules}) i les dades (Capa de
dades {Database access}). Aquesta pràctica
presenta

l’avantatge

de

facilitar

el

desenvolupament i sobretot la facilitat de canvi i
reutilització del software.

De totes maneres el projecte ha derivat, dintre del mateix tipus, a una arquitectura
que s’anomena a dues capes (Two-Tier), i les aplicacions que les utilitzen són més
conegudes com aplicacions Client / Servidor, sent el més característic que divideixen
una aplicació entre un client i un servidor establint un middleware18 que controla les
comunicacions entre ambdós. Per tant la gràfica que representa aquesta arquitectura
la veiem a la segona imatge.
L'avantatge de trencar una aplicació en trossos és
que qualsevol canvi d'un d'aquests components no té
un impacte directe sobre els altres o la resta de
l'aplicació.

Aquesta arquitectura està molt lligada al patró MVC (Model-Vista-Controlador), que
com hem dit és la arquitectura de Joomla!®.
Per fer-nos una idea podem veure la següent
imatge.
Just en els punts anteriors d’aquest apartat de
18

Middleware és un programari que assisteix a una aplicació per interactuar o comunicar-se amb altres
aplicacions, software, xarxes, hardware i / o sistemes operatius.
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disseny i implementació ja ha quedat constància del que està a cadascuna de les capes,
i la capa de presentació ha quedat reflectida en el punt de navegabilitat, mentre que
les capes de domini i dades, són precisament tota la validació i manipulació de les
dades a la BBDD dissenyada.
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CONCLUSIONS
15 Objectius aconseguits

S’han assolit els dos objectius perfectament i sobretot l’objectiu final, que no és un
altre que el grup de recerca SUSHITOS disposi d’una eina, encara que de moment en
local, per poder gestionar tots els seus articles i saber en cada moment a on s’han
presentat o publicat i quins seran els esdeveniments futurs , per poder preparar amb
tranquil·litat un nou article.
A la BBDD que s’ha dissenyat hi trobem tota la informació que per el grup és de vital
importància, deixant altres informacions fora d’aquesta.
Haver assolit el primer objectiu ens dona una altre eina, doncs sempre tens una pàgina
web totalment independent de Joomla!® permet a algú, que hi estigui interessat,
poder utilitzar-la perfectament, sense la necessitat de tenir Joomla!®, i gairebé sense
fer modificacions.
Finalment, tal i com s’ha fet la implementació de l’aplicació web a Joomla!®, es pot
reutilitzar perfectament per implementar-la en un sistema Joomla!® molt més
actualitzat.
També s’ha generat un manual d’usuari i també un manual per a que l’administrador
pugui realitzar la instal·lació local de l’aplicació i les primeres configuracions.
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16 Futures modificacions

Tot i que el projecte web te tot allò que ha demanat el client, si es vol en un futur
es podrien tenir en compte alguns consideracions i possibles millores.
Es podria fer un històric per saber sempre on s’ha presentat o publicat un
article, encara que es doni de baixa l’entitat publicadora.
Que des de la pàgina web es pogués enviar un email directament als autors
que es tenen registrats a la BBDD.
Ja pensant en les noves tecnologies, seria també una molt bona idea
disposar d’un APP19 per fer les consultes a la BBDD i així qualsevol membre
del grup de recerca podria consultar qualsevol dada en qualsevol lloc i
moment.

19

Una aplicació mòbil o app és una aplicació informàtica dissenyada per a ser executada en telèfons
intel·ligents, tauletes i altres dispositius mòbils.
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17 Conclusions personals

Fer el desenvolupament d’aquest projecte ha sigut molt enriquidor.
La primera conclusió que trec és que el grup de recerca SUSHITOS, podrà tenir una
eina dissenyada especialment per a ells i que els hi pot resultar molt útil. Penso que
encara que l’aplicació finalment ha quedat en local, es pot perfectament adaptar i ferla accessible des d’una intranet, i així tots els membres i col·laboradors del grup
podrien accedir a l’aplicació.
D’un punt de vista tècnic, m’ha permet reafirmar alguns coneixements que havia
adquirit durant la carrera, encara que la meva branca és la de sistemes.
Malgrat que durant la meva vida laboral he tingut que participar en molts projectes ,
en cap d’ells jo era el coordinador principal, ni tenia que prendre les decisions a nivell
global del projecte. A més a més els projectes que jo he pogut fer, no han estat mai
sobre la creació d’una aplicació web; per tant un punt més pel que estic content.
A nivell organitzatiu s’ha constatat que fer una planificació des del principi és essencial,
cosa que en el món empresarial no se li dóna la importància que té.

Encara que no he pogut complir amb el calendari que m’havia definit en un principi,
estic satisfet del treball realitzat ja que he pogut assolir tots els objectius que s’havien
fixat des del principi.
També he pogut aprendre noves tecnologies que actualment i en la meva vida
professional, no estic utilitzant.
Estic content d'haver escollit aquest projecte, de dissenyar-lo, desenvolupar-lo i de
veure com es materialitzava en un projecte real, i que allò que tens al cap hi queda
reflectit.
Per finalitzar, m’agradaria comentar que, tot i que en alguns moments de la realització
d’aquest projecte he patit nervis, he gaudit més del que m’esperava.
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ANEXOS
18 MANUAL D’USUARI
18.1 Donar d’alta una entitat publicadora

Accions

Imatges

1. Seleccionar “Altes de
Entitats Publicadores”

2. Introduir totes les
dades.
3. Prémer “Ingressar les
dades”

4.

El sistema passa
directament per donar
d’alta una edició o issue.
{Anar al punt 18.2 Donar
d’alta una edició o punt
18.3 Donar d’alta una
issue}
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5. Si no es vol donar d’alta
més entitats.
Prémer “Tornar al menú
principal”

18.2 Donar d’alta una edició

Accions

1.

Seleccionar “Altes de
Edicions”

2.
3.

Seleccionar l’entitat
publicadora.
Prémer “Continuar alta”

4.

Introduir totes les dades.

Imatges

{Si es vol en aquesta
mateixa pantalla es
poden donar d’alta:
“índex de qualitat” i
“tòpics”.
S’ha de prémer el botó de
cada opció.}
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5.

Prémer “Ingressar les
dades”

6.

Introduir un valor
numèric correcte (es pot
deixar a 0).
Prémer “Actualitzar
valors i finalitzar”

7.

8.
9.

S’ha donat d’alta una
nova edició.
Escollir la opció
desitjada.

18.3 Donar d’alta una issue

Accions

1.

Seleccionar “Altes de
Issues”

2.

Seleccionar l’entitat
publicadora.
Seleccionar el Tipus de
issue (regular o especial)
Prémer “Continuar alta”

3.
4.

Imatges
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5.

Introduir totes les dades.
{Si es vol en aquesta
mateixa pantalla es
poden donar d’alta:
“índex de qualitat” i
“tòpics”.
S’ha de prémer el botó de
cada opció.}

6.

Prémer “Ingressar les
dades”

7.

Introduir un valor
numèric correcte (es pot
deixar a 0).
Prémer “Actualitzar
valors i finalitzar”

8.

9.

S’ha donat d’alta una
nova issue.
10. Escollir la opció
desitjada.

18.4 Donar d’alta un article

Accions

1.

Imatges

Seleccionar “Altes de
Articles”
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2.
3.

Seleccionar l’entitat
publicadora.
Prémer “Continuar alta”

4.

Introduir totes les dades.
{Si es vol en aquesta
mateixa pantalla es
poden donar d’alta:
“issues”, “projectes”,
“autors” i “tòpics” .
S’ha de prémer el botó de
cada opció.}

5.

Prémer “Ingressar les
dades”

6.

Prémer “Tornar al menú
principal”

18.5 Donar d’alta un tòpic

Accions

1.

Imatges

Seleccionar “Altes de
Tòpics”
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2. Introduir totes les
dades.
3. Prémer “Ingressar les
dades”

4.

Prémer “Tornar al menú
principal”

18.6 Donar d’alta un índex de qualitat

Accions

1.

Imatges

Seleccionar “Altes de
Índex de qualitat”

2. Introduir totes les
dades.
3. Prémer “Ingressar les
dades”
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4.

Prémer “Tornar al menú
principal”

18.7 Donar de baixa una entitat publicadora

Accions

1.

Seleccionar “Baixes de
entitats publicadoras”

2.

Seleccionar l’entitat
publicadora.
Prémer “Continuar
Baixa”

3.

4.
5.

Comprovar les dades.
Prémer “Donar de baixa
l’entitat”

6.

S’ha donat de baixa
correctament.
El sistema torna al
“menú principal”

7.

Imatges
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18.8 Donar de baixa una edició

Accions

1.

Seleccionar “Baixes
Edicions”

2.

Seleccionar l’entitat
publicadora.
Prémer “Continuar
Baixa”

3.

4.

Seleccionar l’edició.

5.

Prémer “Continuar
Baixa”

6.
7.

Comprovar les dades.
Prémer “Donar de baixa
l’entitat”

8.

S’ha donat de baixa
correctament.
El sistema torna al
“menú principal”

9.

Imatges

18.9 Donar de baixa una issue
Accions

1.

Imatges

Seleccionar “Baixes
Issues”
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2.
3.

Seleccionar l’entitat
publicadora.
Prémer “Continuar
Baixa”

4.

Seleccionar l’issue.

5.

Prémer “Continuar
Baixa”

6.
7.

Comprovar les dades.
Prémer “Donar de baixa
la issue”

8.

S’ha donat de baixa
correctament.
El sistema torna al
“menú principal”

9.

18.10 Modificar una entitat publicadora

Accions

1.

Seleccionar
“Modificacions Entitats
publicadoras”

2.

Seleccionar l’entitat
publicadora.
Prémer “Continuar
Modificacio”

3.

4.

Imatges

Modificar les dades
desitjades.
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5.

Prémer “Modificar les
dades”
{Si es vol en aquesta
mateixa pantalla es
poden donar d’alta:
“Entitats publicadores”.
S’ha de seleccionar
l’enllaç a la part superior
de la pantalla.}

6.
7.

S’han modificat les
dades correctament.
El sistema torna al
“menú principal”

18.11 Modificar una edició

Accions

1.

Seleccionar
“Modificacions
Edicions”

2.

Seleccionar l’entitat
publicadora.
Prémer “Continuar
Modificacio”

3.

4.

Seleccionar l’edició.

5.

Prémer “Continuar
Modificacio”

6.

Modificar les dades

Imatges

desitjades.
7.

Prémer “Modificar les
dades”
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•

•

•

•

•

•

{Si es vol en aquesta
mateixa pantalla es
poden realitzar les
següents accions:
Afegir a l’edició:
“Tòpics”, “Índex de
qualitat” i “Articles”.
Donar d’alta i Afegir a
l’edició:
“Tòpics”, “Índex de
qualitat” i “Articles”.
Donar d’alta:
“Entitat publicadora”,
“Edici”.
(S’ha de seleccionar
l’enllaç a la part superior
de la pantalla.)
Modificar els valors dels
índex de qualitat de
l’edició.
Treure la relació dels
índex de qualitat amb
l’edició.
Treure la relació del
articles amb l’edició}

8.

S’han modificat les

9.

El sistema torna al
“menú principal”

dades correctament.

18.12 Modificar una issue
Accions

1.

Seleccionar
“Modificacions Issues”

2.

Seleccionar l’entitat
publicadora.
Prémer “Continuar
Modificacio”

3.

Imatges
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4.

Seleccionar la issue.

5.

Prémer “Continuar
Modificacio”

6.

Modificar les dades
desitjades.

7.

•

•

•

•

•

•

8.

Prémer “Modificar les
dades”
{Si es vol en aquesta
mateixa pantalla es
poden realitzar les
següents accions:
Afegir a la issue:
“Tòpics”, “Índex de
qualitat” i “Articles”.
Donar d’alta i Afegir a la
issue:
“Tòpics”, “Índex de
qualitat” i “Articles”.
Donar d’alta:
“Entitat publicadora”,
“Issue”.
(S’ha de seleccionar
l’enllaç a la part superior
de la pantalla.)
Modificar els valors dels
índex de qualitat de la
issue.
Treure la relació dels
índex de qualitat amb la
issue.
Treure la relació dels
articles amb la issue}

S’han modificat les
dades correctament.

9.

El sistema torna al
“menú principal”
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18.13 Modificar un article
Accions

1.

Seleccionar
“Modificacions Articles”

2.
3.

Seleccionar l’article.
Prémer “Continuar
Modificacio”

4.

Modificar les dades

Imatges

desitjades.
5.

•
•

•

•
•
•

6.

Prémer “Modificar les
dades”
{Si es vol en aquesta
mateixa pantalla es
poden realitzar les
següents accions:
Afegir a l’article:
“Autors” i “Tòpics”.
Donar d’alta i Afegir a
l’article:
“Autors” i “Tòpics”.
Donar d’alta:
“Article”, “Entitat”
“Edició o Issue”.
(S’ha de seleccionar
l’enllaç a la part superior
de la pantalla.)
Modificar un projecte
Modificar autors
participants en l’article.
Treure la relació dels
autors participants en
l’article}

S’han modificat les
dades correctament.

7.

El sistema torna al
“menú principal”
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18.14 Modificar un índex de qualitat

Accions

1.

Seleccionar
“Modificacions Índex
de Qualitat”

2.

Seleccionar l’índex de
qualitat.
Prémer “Continuar
Modificacio”

3.

4.

Imatges

Modificar les dades
desitjades.

5.

Prémer “Modificar les
dades”
{Si es vol en aquesta
mateixa pantalla es
poden realitzar les
següents accions:

•

Donar d’alta:
“Índex de qualitat i
“Entitat”.
(S’ha de seleccionar
l’enllaç a la part superior
de la pantalla.)

•

Modificar els valors de
l’índex de qualitat en
totes les edicions i issues
que qualifica}

6.

S’han modificat les
dades correctament.

7.

El sistema torna al
“menú principal”
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18.15 Modificar un tòpic

Accions

1.

Seleccionar
“Modificacions Tòpics”

2.
3.

Seleccionar el tòpic.
Prémer “Continuar
Modificacio”

4.

Modificar les dades

Imatges

desitjades.
5.

Prémer “Modificar les
dades”
{Si es vol en aquesta
mateixa pantalla es
poden realitzar les
següents accions:

•

Donar d’alta:
“Tòpic i “Entitat”.
(S’ha de seleccionar
l’enllaç a la part superior
de la pantalla.)}

6.

S’han modificat les
dades correctament.

7.

El sistema torna al
“menú principal”
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18.16 Consultes de entitats publicadoras

Accions

1.

Seleccionar “Consultes
d'Entitats
Publicadoras”

2.

Seleccionar l’entitat

3.

Prémer “Continuar
Consulta”

4.

Es mostren les dades

Imatges

demanades
5.

Prémer “Tornar al menú
principal”
{Si es vol en aquesta
mateixa pantalla es
poden visualitzar les
següents dades
addicionals:

•
•

Demanar totes les dades
de l’entitat.
Demanar totes les dades
de l’edició o issue.
(S’ha de seleccionar la
icona

.)}

18.17 Consultes de projectes

Accions

1.

Imatges

Seleccionar “Consultes
de Projectes”
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2.

Seleccionar el projecte

3.

Prémer “Continuar
Consulta”

4.

Es mostren les dades
demanades

5.

Prémer “Tornar al menú
principal”
{Si es vol en aquesta
mateixa pantalla es
poden visualitzar les
següents dades
addicionals:

•
•

Demanar totes les dades
del projecte.
Demanar totes les dades
de l’article.
(S’ha de seleccionar la
icona

.)}

18.18 Consultes de tòpics
Accions

1.

Seleccionar “Consultes
de Tòpics”

2.

Seleccionar el tòpic

3.

Prémer “Continuar
Consulta”

Imatges
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4.

Es mostren les dades
demanades

5.

Prémer “Tornar al menú
principal”
{Si es vol en aquesta
mateixa pantalla es
poden visualitzar les
següents dades
addicionals:

•
•

Demanar totes les dades
de l’entitat.
Demanar totes les dades
de l’edició o issue.
(S’han de seleccionar la
icones

i

.)}

18.19 Cronograma
Accions

1.

Seleccionar
“Cronograma”

2.

Es mostren les dades

Imatges

demanades seleccionant
la data en el calendari.
3.

Prémer “Tornar al menú
principal”
{Si es vol en aquesta
mateixa pantalla es
poden visualitzar les
següents dades
addicionals:

•
•

Demanar totes les dades
de l’entitat.
Demanar totes les dades
de l’edició o issue.}
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18.20 Cronograma a partir d’una data

Accions

1.

Seleccionar
“Cronograma”

2.

Seleccionar una data.
(Si no dona una data, el
cronograma començarà
a la data actual).

3.

Es mostren les dades

Imatges

demanades des de la
data seleccionada cap
endavant en el temps.
4.

Prémer “Tornar al menú
principal”
{Si es vol en aquesta
mateixa pantalla es
poden visualitzar les
següents dades
addicionals:

•
•

Demanar totes les dades
de l’entitat.
Demanar totes les dades
de l’edició o issue.}

18.21 Cercador lliure
Accions

1.

Imatges

Seleccionar “Cercador
Lliure”
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2.
3.
4.

Introduir el text a buscar.
Prémer “Buscar”
Marcar on buscar la
informació

5.

Es mostrarà tota la
informació que
contingui el text.

6.

Prémer “Tornar al menú
principal”
{Si es vol en aquesta
mateixa pantalla es
poden visualitzar les
següents dades
addicionals:

•

Demanar les dades de
tota la informació que
ens aparegui en
pantalla.}

18.22 Consultes d’índex de qualitat

Accions

1.

Seleccionar “Consultes
d’índex de qualitat”

1.

Seleccionar l’índex

Imatges

Prémer “Continuar
Consulta”

6.

Es mostren les dades
demanades

7.

Prémer “Tornar al menú
principal”
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{Si es vol en aquesta
mateixa pantalla es
poden visualitzar les
següents dades
addicionals:
•
•
•

Demanar totes les dades
de l’índex de qualitat.
Demanar totes les dades
de l’entitat.
Demanar totes les dades
de l’edició o issue.
(S’han de seleccionar la
icones

i

.)}

18.23 Consultes tòpics admesos per una entitat publicadora

Accions

2.

Seleccionar “Consultes
Tòpics Admesos per
una Entitat
Publicadora”

2.

Seleccionar l’entitat

Imatges

Prémer “Continuar
Consulta”

8.

Es mostren les dades
demanades

9.

Prémer “Tornar al menú
principal”

127

Gestor de Congressos i Revistes Científiques

19 MANUAL DE ADMINISTRADOR
Per la instal·lació i configuració de la pàgina web, s’han de seguir les següents passes:

En primer lloc, s’ha de realitzar la instal·lació de l’aplicació appserv versió
2.5.10.
Es proporciona un arxiu .zip que s’anomena “gestor.zip”.
Descomprimir l’arxiu “gestor.zip” a la unitat “c:\”.
Anar al directori “c:\gestor\software\” i executar l’arxiu “appserv-win322.5.10.exe”.
Fer tota la instal·lació per defecte, i és important que a la següent pantalla, es
posi que el “server name” és “localhost”:

A la següent pantalla és important posar aquesta informació:
-

Enter root password: krilin

-

Re-enter root password: krilin
I marcar les dues caselles de “Old
password support......” i “Enable
InnoDB”:
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El següent pas és crear la base de dades per a Joomla!®.
Anem al navegador web i introduïm http://localhost i seleccionem “phpMyAdmin
Database Manager Version 2.10.3”.

Introduir:
-

“nombre del usuario”= root

-

“Contraseña”= krilin

Escriure just a sota de
l’opció “Crear una nueva
base de datos”, el nom
de la base de dades, que
serà

joomla16

i

a

l’apartat “cotegamiento”
escollir “utf8_general_ci”
i

polsar

el

botó

de

“Crear”

El pas següent és fer la instal·lació de Joomla!® 1.6, i el software es troba a la
carpeta

“c:\gestor\software\”

i

l’arxiu

és

“Joomla_1.6.0-Spanish-

Pack_Completo.zip”.
Com a contrasenya de l’administrador de Joomla!® “admin” es pot posar la
mateixa que per l’administrador de MySQL.
Recordar que s’ha d’instal·lar “los datos de ejemplo”.
Un cop finalitzada la instal·lació de Joomla v 1.6, copiar la carpeta “gestor”, que
es troba a la ruta “c:\gestor” i desar-la a “C:\AppServ\www\”.
Anar

l’explorador

web

i

escriure

“http://localhost/gestor/inici/

Configuracio_Joomla_inici.php”, i prémer “enter”.
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Copiar

l’arxiu

“position.css”

“C:\AppServ\www\Gestor\software”

que

es

a

troba
la

a
ruta

“C:\AppServ\www\Joomla16\templates\beez_20\css\” i sobreescriure l’arxiu
existent.
Copiar

l’arxiu

“sushitos-banner.jpg”

a

la

ruta

“C:\AppServ\www\Joomla16\images”.
S’ha finalitzat la instal·lació i configuració del la web.
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