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Motivació del projecte “Gestió PFC’s EUETIT”
Necessitat nova

Com la gran majoria de projectes, aquest té l’arrel en una necessitat nova. Aquesta necessitat
és de l’escola EUETIT (Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa), la que
ha d’oferir una aplicació per a la gestió dels projectes de final de carrera (d’ara endavant PFC’s)
a la comunitat UPC.
En un principi el que cal és poder fer la proposta i la inscripció de PFC’s, però ràpidament es
contempla (no sent prioritari) la gestió completa del cicle de gestió de PFC’s.

Entorn EUETIT
Aquesta nova necessitat s’ha donat en un context concret, en el que jo havia de fer el projecte
final de carrera (d’ara endavant PFC) i des de sempre he volgut que el resultat del meu
projecte fos quelcom útil i que es fes servir, cosa que sovint no passa amb els PFC’s.
Dins de la UPC formo part de la Unitat de Gestió dels Serveis Comuns del Campus de Terrassa
(d’ara endavant UGSCCT), concretament dels Serveis Informàtics del Campus de Terrassa
(d’ara endavant SICT), donant servei a l’EUETIT. És per això que he escollit aquesta necessitat
com a tema per al meu projecte.
Els SICT donen resposta a les necessitats de solucions informàtiques que tenen les diferents
unitats que formen el Campus Terrassa. Per tal de millorar aquesta resposta, als SICT s’ha
convingut posar en marxa un entorn comú per desenvolupar i oferir serveis. Això vol dir, que
d’ara endavant, les solucions que donem a les necessitats que vagin sorgint formaran part
d’aquesta plataforma, que s’anomena Drupal.
Drupal és un sistema de gestió de contingut Web (d’ara endavant CMS, provinent de l’anglès
Content Management System) molt estès i amb una gran comunitat d’usuaris i programadors.
Dins de l’EUETIT, per diverses causes fora del nostre abast, encara no s’havia presentat cap
aplicació al públic que fes servir aquesta plataforma i per tant aquesta serà la primera que
donarem a conèixer i amb ella, la intranet de l’escola.
Per tant, tenim que aquesta aplicació suposarà el desenvolupament del meu PFC, serà un cas
pràctic per a la comunitat, la primera aplicació presentada al públic de la nova plataforma de
desenvolupament a l’EUETIT i la posada en marxa la intranet de l’escola, que serà la porta
d’entrada dels serveis que oferirem d’ara endavant a l’EUETIT.
Cal remarcar que l’objectiu d’aquest PFC, encara que comporta tot el que hem descrit als
paràgrafs anteriors, es restringeix al desenvolupament de l’aplicatiu de gestió de PFC’s per a
l’EUETIT, i per tant la posada en marxa de la intranet queda fora.
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Entorn als Serveis Informàtics del Campus Terrassa

Abans d’oferir una proposta concreta per resoldre la necessitat de l’escola, cal conèixer el
context dels Serveis Informàtics del Campus Terrassa (d’ara endavant SICT) on es dóna la
situació.
Els SICT centralitzen els serveis informàtics de tot el campus de Terrassa, amb serveis com el
de desenvolupament d’aplicacions i telemàtica. Per altra banda ofereix servei in-situ a través
de personal ubicat a les escoles on donem servei. És a aquest servei in-situ dels SICT del que
formo part, en concret a SICT-EUETIT. Això dóna una idea de les nostres funcions i, mentre que
la coordinació és centralitzada, en el nostre cas, el servei el donem a una escola en concret. És
per això que una necessitat de l’escola s’ha convertit en motiu del meu projecte final de
carrera. Això serà beneficiós en un sentit genèric, per a tot SICT, ja que al fer servir un marc de
desenvolupament comú (Drupal), podrà ser utilitzat per altres escoles. Però també serà
beneficiós per l’escola i els SICT-EUETIT, pel fet de disposar d’una eina per a la gestió dels PFC’s
desenvolupada segons les seves preferències i pel fet de disposar de la persona que l’ha
desenvolupat. La qual cosa permetrà tots els canvis i adaptacions necessàries en el mínim
temps possible.
Com he comentat abans, els SICT han escollit una plataforma comuna per al desenvolupament
de solucions, la plataforma de Serveis d’Informació. En el moment en el que s’ha plantejat
aquesta necessitat de l’escola, l’entorn físic encara no estava en explotació, però en previsió
que ho fes, es va decidir fer servir l’entorn comú per desenvolupar. Per tant, en un entorn de
proves he anat programant les diferents solucions proposades i quan hem tingut un entorn
d’explotació definitiu hem fet el pas, l’arrencada de la intranet, i la posada en explotació de la
primera fase del PFC; la proposta i cerca de PFC’s.
Una altra dada interessant és la forma de desenvolupament del PFC. Mentre que l’escola tenia
una necessitat i compta amb personal de Servies Informàtics per dur-la a terme, s’ha optat per
una altra solució, fer servir un projectista (jo mateix) per desenvolupar el projecte. Jo ja estic
treballant als serveis informàtics de l’EUETIT i per tant per a mi ha estat una càrrega extra de
treball, però per una altra banda, encara havia de fer el meu PFC. Com que des de sempre he
volgut que el meu PFC fos quelcom útil, aquesta era una bona oportunitat per fer-ho. En
aquest context les coses han quedat definides de tal manera que el meu cap Antonio
Fernández, ha fet de pont entre l’escola i el projectista i ha estat vetllant per les necessitats de
l’escola. En aquest sentit podríem dir que és com un PFC d’empresa, on l’empresa és la pròpia
UPC i en concret, l’EUETIT.
Per altra banda, aquest primer desenvolupament obre el camí a futurs projectes que es pugin
dur a terme per projectistes amb el benefici de tota la comunitat.
1- El projectista fa el seu projecte.
2- No es consumeixen hores de personal assignat a l’escola, cosa que permet plantejar el
desenvolupament de projectes que abans no es podrien haver plantejat per manca
d’hores continuades. Sempre es pot fer, però pot dilatar-se massa en el temps.
3- El resultat és una feina pràctica i reconeguda per al projectista, que també obté una
bona experiència en el món real.
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4- En el meu cas en concret m’ha servit per aprofundir en algunes àrees de la meva feina
que desconeixia, ja que la gestió dels PFC’s no entra en el nostre dia a dia. I per
assentar tota la metodologia de programació acabada d’estrenar, al nou Sistema
d’Informació.
5- També en el meu cas, tot el coneixement assolit repercutirà favorablement en
posteriors tasques a desenvolupar, ja que he adquirit molts coneixements.
Encara que aquests dos darrers punts no formaven part del context pròpiament, els
apunto ja que ho han estat i ho seran si es repeteix l’experiència.
Val a dir que aquest PFC s’ha recolzat en l’experiència prèvia i que també s’ha beneficiat de
l’entorn en el que em trobo, per exemple, la posada en marxa de la intranet i la
sincronització optimitzada de dades amb Prisma, han desaparegut pel camí, ja que també
era objectiu per als meus companys, Carles Zapater i Antonio Fernández.
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Ara procedim a entrar una mica més a fons en el sistema gestor de continguts (CMS) que ens
servirà de base per presentar la nostra proposta concreta de resolució de la necessitat de
l’escola.
Descripció general:
Drupal és un CMS, i com a tal, proporciona un entorn de desenvolupament orientat a gestionar
continguts. Dins de l’ampli ventall de possibilitats Drupal ofereix una API (application
programming interface). Gràcies a aquesta capa intermèdia de programació eliminem molts
riscos de seguretat programant i guanyem molt temps de desenvolupament. Aquestes
funcions són suportades pels desenvolupadors encarregats del projecte i millorades per la
comunitat i sovint són actualitzades per tal d’eliminar serrells, ja siguin funcionals o de
seguretat. En aquest sentit Drupal de nou és una bona eina, ja que permet l’actualització
programada, manual i al més mínim detall.
A grans trets Drupal es caracteritza per tenir un bon disseny i codi de bona qualitat
(documentat per ser acceptat i amb una gran comunitat). És molt extensible ja que està basat
en un sistema de mòduls (hi ha milers disponibles a la pròpia pàgina del projecte) que es
poden afegir o treure independentment de tota la resta. Entre ells destaca la possibilitat
d’internacionalització i tota mena de gestors de tipus de dades per a formularis. La gestió de
tots aquests mòduls es duu a terme gràcies als Hooks, que tractarem més a fons en els propers
apartats.
Una de les raons bàsiques per les que al Campus Terrassa l’hem adoptat per servir als Serveis
Informàtics és la possibilitat de validar-se de manera nativa contra un servidor de validació
d’usuaris LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), tal com es fa a la UPC. A part de la ja
comentada internacionalització aporta gestió de grups d’usuaris i de rols d’accés per a tota
mena de contingut.
L’API de Drupal també ens ofereix tota una capa d’accés a base de dades amb funcions que fan
especial atenció a la seguretat (aprofundirem en aquest tema al següent apartat). En
presentació de dades Drupal compta amb una potent gestió de temes gràfics, extensions per
fer servir AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), Java Script i de manera transparent afegir
gran quantitat d’efectes gràfics a les nostres aplicacions Web. L’aspecte visual, encara que no
imprescindible funcionalment, no deixa de ser un punt important de cara a l’usuari final.
Per acabar llisto els punts bàsics en els que es basa Drupal:
-

Sistema modular basat en events (hooks)
Capa d’abstracció de base de dades
Sistema de menús
Generació de formularis
Sistema de control d’accés
Sistema de temes gràfics
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Hi ha molts altres CMS que reuneixen gran par d’aquestes característiques, però, com sempre,
cal decidir-se per un i als Serveis Informàtics del Campus Terrassa ha estat Drupal.
Mòduls a Drupal
Els mòduls de Drupal són extensions de les seves capacitats bàsiques, que aporten
funcionalitats genèriques, com podria ser l’ús d’un calendari o més específiques, com és el cas
del mòdul obtingut fruit d’aquest PFC.
El sistema de mòduls de Drupal és un dels seus punts forts i per manegar-los es basa en els
anomenats Hooks. Els Hooks són una sèrie d’events definits pels dissenyadors de Drupal que
permeten que qualsevol mòdul interactui amb el sistema gestor.
La idea dels Hooks és que al esdevenir un event, totes les funcions anomenades amb el nom
d’aquest event son executades; senzill i potent. Per exemple, el Hook menú, mostra les dades
al menú de Drupal; al nostre mòdul l’únic que hem de fer és crear la funció pfc_menú() per
definir el que volem que aparegui al menú de Drupal. El mateix al pfc_perm() -> permisos
d’accés etc; després totes les nostres funcions funcionaran igual (pfc_cerca, pfc_administracio
...)
Hi ha més de 70 hooks implementats al nucli de Drupal.
-

http://api.drupal.org/api/group/hooks/5

Tot això permet desenvolupar mòduls que no interfereixin en la codificació de la resta, i així
podem ficar i treure mòduls de manera transparent. Aquest són alguns dels enllaços més
interessants sobre Drupal, relacionats amb el PFC que ens ocupa.
-

http://drupal.org/project/ldap_integration
http://drupal.org/requirements
http://drupal.org/security
http://api.drupal.org/api/group/database/5
http://api.drupal.org/api/
http://drupal.org/project/Modules

Descripció dels punts forts de Drupal
Aquesta és una bona descripció de Drupal, extreta de http://drupal.org.es/drupal que he
traduït i que trobo, no val la pena resumir ni modificar ja que explica a la perfecció de què
estem parlant:
Drupal és un sistema de gestió del contingut modular i molt configurable.
És un programa de codi obert, amb llicència GNU/GPL, escrit en PHP, desenvolupat i mantingut
per una activa comunitat d'usuaris. Destaca per la qualitat del seu codi i de les pàgines
generades, el respecte dels estàndards de la web, i un èmfasi especial en la usabilitat i
consistència de tot el sistema.
El disseny de Drupal és especialment idoni per construir i gestionar comunitats a Internet. No
obstant això, la seva flexibilitat i adaptabilitat, així com la gran quantitat de mòduls addicionals
disponibles, fa que sigui adequat per realitzar molts tipus diferents de lloc web.
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El lloc principal de desenvolupament i coordinació de Drupal és drupal.org, en el qual
participen activament diversos milers d'usuaris de tot el món.
Característiques generals:
Ajut on-line: Un robust sistema d'ajut on-line i pàgines d'ajut per als mòduls del 'nucli', tant
per a usuaris com per a administradors.
Recerca: Tot el contingut a Drupal és totalment indexat en temps real i es pot consultar en
qualsevol moment.
Codi obert: El codi font de Drupal està lliurement disponible sota els termes de la llicència
GNU/GPL. Al contrari que altres sistemes de 'blogs' o de gestió de contingut propietaris, és
possible estendre o adaptar Drupal segons les necessitats.
Mòduls: La comunitat de Drupal ha contribuït molts mòduls que proporcionen funcionalitats
com 'pàgina de categories', autenticació mitjançant jabber, missatges privats, bookmarks, etc.
Personalització: Un robust entorn de personalització està implementat en el nucli de Drupal.
Tant el contingut com la presentació poden ser individualitzats d'acord les preferències
definides per l'usuari.
URL’s amigables: Drupal fa servir el mod_rewrite d'Apatxe per crear URLs que és manegable
pels usuaris i els motors de cerca.
Gestió i validació d’usuaris:
-

Els usuaris es poden enregistrar i iniciar sessió de forma local o utilitzant un sistema
d'autenticació extern com Jabber, Blogger, LiveJournal o un altre lloc Drupal.
Per al seu ús en una intranet, Drupal es pot integrar amb un servidor LDAP.
A Drupal, els permisos estan basats en rols, així els administradors de Drupal no han
d'establir permisos per a cada usuari i poden assignar permisos a un 'rol' i agrupar els
usuaris per rols.

Gestió de contingut: Per a la gestió de continguts Drupal fa servir el control de versions. El
sistema de control de versions de Drupal permet seguir i auditar totalment les successives
actualitzacions del contingut: què s'ha canviat, l'hora i la data, qui l'ha canviat, i més. També
permet mantenir comentaris sobre els successius canvis o desfer els canvis recuperant una
versió anterior.
Enllaços permanents (Permalinks): Tot el contingut creat a Drupal té un enllaç permanent
associat a ell perquè pugui ser enllaçat externament sense temor que l'enllaç falli en el futur.
Objectes de contingut (Nodes): El contingut creat a Drupal és, funcionalment, un objecte
(Node). Això permet un tractament uniforme de la informació com una mateixa cua de
moderació per a enviaments de diferents tipus, promocionar qualsevol d'aquests objectes a la
pàgina principal o permetre comentaris -o no- sobre cada objecte.
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Plantilles (Templates): El sistema de temes de Drupal separa el contingut de la presentació
permetent controlar o canviar fàcilment l'aspecte del lloc web. Es poden crear plantilles amb
HTML i/o amb PHP.
Sindicació del contingut: Drupal exporta el contingut en format RDF/RSS (Resource Description
Framework/Really Simple Syndication) per ser utilitzat per altres llocs web. Això permet que
qualsevol amb un 'Agregador de Notícies', tal com NetNewsWire o Radi UserLand visualitzi el
contingut publicat en la web des de l'escriptori.
Blogging: Drupal inclou un potent agregador de noticies per llegir i publicar enllaços a notícies
d'altres llocs web. Incorpora un sistema de cache en la base de dades, amb temporització
configurable.
Suport de Blogger API: L’API de Blogger permet que un lloc Drupal sigui actualitzat utilitzant
diverses eines, que poden ser 'eines web' o 'eines d'escriptori' que proporcionin un entorn
d'edició més manejable.
Plataforma: Independència de la base de dades Encara que la major part de les instal·lacions
de Drupal utilitzen MySQL, existeixen altres opcions. Drupal incorpora una 'capa d'abstracció
de base de dades' que actualment està implementada i mantinguda per a MySQL i
PostgresSQL, encara que permet incorporar fàcilment suport per a altres bases de dades.
Multiplataforma: Drupal ha estat dissenyat des del principi per ser multiplataforma. Pot
funcionar amb Apatxe o Microsoft IIS com a servidor web i en sistemes com Linux, BSD, Solaris,
Windows i Mac OS X. D'altra banda, en estar implementat en PHP, és totalment portable.
Múltiples idiomes i Localització: Drupal està pensat per a una audiència internacional i
proporciona opcions per crear un portal multilingüe. Tot el text pot ser fàcilment traduït
utilitzant una interfície web, important traduccions existents o integrant altres eines de
traducció GNU Gettext.
Administració i Anàlisi via Web: L’administració i configuració de Drupal es pot realitzar
completament amb un navegador i no necessita cap programari addicional.
Anàlisi, Seguiment i Estadístiques: Drupal pot mostrar a les pàgines web d'administració
informes sobre referrals (enllaços entrants), popularitat del contingut, o de com els usuaris
naveguen pel lloc.
Registres i Informes: Tota l'activitat i els esdeveniments del sistema són capturats en un
'registre d'esdeveniments', que pot ser visualitzat per un administrador.
Característiques de comunitat, Comentaris enllaçats: Drupal proporciona un potent model de
comentaris enllaçats que possibilita seguir i participar fàcilment en la discussió sobre el
comentari publicat. Els comentaris són jeràrquics, com en un grup de notícies o un fòrum.
Enquestes: Drupal inclou un mòdul que permet als administradors i/o a usuaris crear
enquestes on-line totalment configurables.
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Fòrums de discussió: Drupal incorpora fòrums de discussió per crear llocs comunitaris vius i
dinàmics.
Llibre col.laboratiu: Aquesta característica és única de Drupal i permet crear un projecte o
"llibre" a ser escrit i que altres usuaris contribueixin contingut. El contingut s'organitza en
pàgines còmodament navegables.
Rendiment i escalabilitat: Control de congestió Drupal incorpora un mecanisme de control de
congestió que permet habilitar i deshabilitar determinats mòduls o blocs depenent de la
càrrega del servidor. Aquest mecanisme és totalment configurable i ajustable.
Sistema de Caché: El mecanisme de cache elimina consultes a la base de dades incrementant
el rendiment i reduint la càrrega del servidor.

Encara que el desenvolupament de Drupal es centralitza a drupal.org (Anglès) existeixen, a
més de Drupal Hispano, diverses comunitats o grups d'usuaris sobre Drupal en espanyol i
català.
-

Grup Drupal en Espanyol a Facebook Drupal
Comunitat de professionals a Xing
Diversos grups en Espanyol en Groups.Drupal (http://www.drupal.cat/)
Existeixen a més altres comunitats repartides per tot el món en diferents idiomes.

Bases de dades i seguretat
La capa d’abstracció de bases de dades (a partir d’ara BBDD) és molt important per tot el que
pretenem oferir, ja que l’ús que farem majoritàriament serà recollir dades amb formularis per
guardar-les a una BD i mostrar aquestes dades accedint-hi.
Encara que PHP ja ofereix quantitat de funcions d’accés a BBDD, l’API de Drupal ens aporta una
funcionalitat extra; un alt grau de seguretat. Mentre que en PHP hem d’implementar les
nostres funcions de seguretat per evitar injeccions sql o dades no sanejades, gràcies a la capa
d’abstracció de BBDD de Drupal ja no ens hem de preocupar d’això.
Un exemple d’ús seria el següent:
PHP:
$username = "usuari";
$password = "password";
$hostname = "localhost";
$dbh = mysql_connect($hostname, $username, $password)
or die("Unable to connect to MySQL");
$selected = mysql_select_db("first_test",$dbh)
or die("Could not select first_test");
$result = mysql_query(SELECT * FROM taula WHERE nom=$nom);
mysql_close($dbh);

Drupal:
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db_query(“SELECT * FROM {taula} WHERE nom=’%s’”, ‘$nom’);

A part d’estalviar gran quantitat de codi (La connexió s’estableix al iniciar Drupal i està
disponible en tot moment) el principal avantatge és el sanejament de les variables. Com es pot
veure a l’exemple, les variables no formen part directa de la consulta, es passen a la funció
db_query(), que s’encarregarà de fer la neteja de les variables davant qualsevol intent
d’injecció o de desbordament.
Com a altres característiques Drupal ofereix la possibilitat de connectar a vàries BBDD
simultàniament i fer servir diferents gestors de BBDD (Mysql i Postgres bàsicament) amb les
mateixes funcions (encara que té algunes funcions específiques per a cadascuna d’elles)
Les consultes d’accés a dades d’aquest mòdul estan separades en un arxiu PHP dedicat a
l’explotació de dades i en ell tots els accessos a BBDD es fan fent servir la capa d’abstracció
d’accés a BBDD de Drupal.
Validació amb “Lightweight Directory Access Protocol” a Drupal
Una de les funcionalitats determinants per escollir Drupal als SICT ha estat el suport nadiu de
Lightweight Directory Access Protocol (d’ara endavant LDAP). Encara que no és al nucli de
Drupal, afegint un mòdul tenim accés a la validació per LDAP (el mòdul LDAP integration). I
amb una simple configuració podem fer servir el servidor LDAP de la UPC per validar els
usuaris, però a més, podem fer servir la resta de dades accessibles com els grups, mail, DNI etc
etc.
Un exemple de les dades disponibles al LDAP central de la UPC a Barcelona:
dn: cn=raquel.herrera,ou=Users,dc=upc,dc=edu
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: UPCperson
objectClass: sambaSamAccount
sambaSID: nulo
uid: pau.cabanyol
structuralObjectClass: inetOrgPerson
entryUUID: 61490066-b480-102d-861e-d227a68e877a
creatorsName: cn=admin,dc=upc,dc=edu
createTimestamp: 20090403094850Z
cn: pau.cabanyol
sn: Pau Cabanyol Moyano
givenName: Pau
mail: pau.cabanyol@upc.edu
sn1: Cabanyol
sn2: Moyano
DNIpassport: 12345678X
organization: INTERN
suborganization: USGCCT
typology: PAS
unitCode: USGCCT
segmentation: no disponible
unit: NP
cnb: pau cabanyol
idgauss: 1134670
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k2freetime: no disponible
ek2freetime: no disponible
xk2freetime: no disponible
k2: no disponible
k2mail: no disponible
k2locked: N
ek2: no disponible
ek2mail: no disponible
ek2locked: N
xk2: manny
xk2mail: no disponible
xk2locked: N
userPassword::
sambaLMPassword:
sambaNTPassword:
entryCSN: 20090403095223Z#000001#00#000000
modifiersName: cn=admin,dc=upc,dc=edu
modifyTimestamp: 20090403095223Z
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A Campus Terrassa hi ha una rèplica del LDAP de Barcelona que, de moment, no és el que fem
servir perquè no conté totes les dades necessàries, però en un futur a part d’aquestes dades,
ens permetrà definir grups i usuaris que satisfacin les nostres necessitats sense haver de
demanar canvis que afectin tota la UPC. Per fer servir aquests avantatges només caldrà
configurar el servidor de Terrassa a Drupal i ja podrem fer-lo servir simultàniament amb el de
BCN.
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Una vegada situats en el context, ja podem passar a definir les funcionalitats desitjables a
implementar per satisfer la necessitat de l’EUETIT.
El primer document amb objectius surt del cap de Serveis Informàtics de l’EUETIT, Toni
Fernández, que redacta a grans trets el que s’espera aconseguir:

Intranet de centre
Després d’analitzar diverses eines l’escola ha triat el CMS Drupal per tal de
desenvolupar la seva intranet, l'estat és encara embrionari i la finalitat d'aquest
projecte és el de posar fil a l'agulla i donar un pas enllà començant el
desenvolupament de diversos mòduls que comprovin la viabilitat de la plataforma i
permetin al centre l'automatització de diversos processos.
Estem en un centre universitari i el sistema de gestió acadèmica (PRISMA) és on
comencen els processos, aquí s'introdueixen les assignatures, els grups, els
professors i és on els estudiants després fan la seva matrícula. PRISMA és un
sistema comú a tota la universitat que implementa les operacions comunes a la
Universitat però que no pot arribar a cobrir les necessitats peculiars de cada centre, és
aquí on neix la necessitat de la Intranet del centre, una intranet que agafant les dades
de PRISMA pugui desenvolupar els processos particulars del centre i generar els
arxius resultants per carregar-ho a PRISMA. Així el segon pas d'aquest projecte seria
l'adquisició de les dades de PRISMA per a la utilització des del Drupal.
L'accés a PRISMA des de qualsevol aplicació externa està vetat, només es poden
carregar i extreure les dades via fitxer des de la mateixa aplicació i d'una forma
totalment manual. Així mateix, PRISMA ofereix un conjunt de les seves dades més
importants (i de gestió externa més comuna) en un conjunt de vistes procedents del
seu SGBD, és el que es coneix com a vistes materialitzades (VM), dades de només
lectura d'on els centres poden recollir les seves dades. El primer mòdul a
desenvolupar dintre de la intranet i del Drupal, seria un mòdul d'ETL (ExtractionTransformation-Load) que comuniqués la intranet del centre amb PRISMA. Aquest
mòdul hauria de descarregar les VM de PRISMA sense cap informació ja que el
contingut i l'organització de les VM és canviant segons les necessitats, així aquest
mòdul s'haurà de connectar i veure que hi ha (taules, camps, índexs, claus primàries) i
ser capaç de replicar l'estructura de les VM dintre del seu sistema, aportant una gestió
d'errors que permeti recuperar connexions perdudes, taules incompletes, etc. Aquest
serà un mòdul d'execució diària i primordial pel funcionament de la resta del sistema ja
que en base a les dades que importi es faran la resta d'operacions.
Hem dit que aquest seria el segon pas, perquè el primer serà la configuració de la
intranet pel correcte funcionament. Així el sistema hauria de tenir una validació per
LDAP i hauria de tenir tots els usuaris donats d'alta (professors, PAS, estudiants) i amb
possibilitat d'accedir-hi i classificació segons el seu perfil, així a priori haurà d'haver
gestors del lloc, professors, estudiants i PAS i l'accés a la intranet i a les operacions
dependrà de quin fos el col·lectiu al que pertany l'usuari, així mateix s'haurà de poder
donar permisos particulars a usuaris concrets, la granularitat de permisos doncs haurà
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de poder-se fer per agrupacions que vinguin donades per l'LDAP i usuaris en
particular, així mateix haurà d'haver la possibilitat de crear noves agrupacions
d'usuaris i usuaris vinculats només a la intranet i no al LDAP, això implica un sistema
dual concurrent de validació (LDAP XOR intranet).
Un cop complets aquests dos passos passarem a desenvolupar les operacions que
faran de la nostra intranet una eina útil, necessària i suficient per al centre.
Les operacions que es requereixen per encetar la intranet són:
Gestió de PFC's: PRISMA ofereix una gestió de PFC's però no cobreix aspectes
necessaris com la oferta de PFC's, la gestió de tribunals amb els criteris particulars del
centre ni la reserva d'espais. El mòdul de PFC's haurà de:


Oferir la possibilitat al professorat de ofertar PFC's a l'estudiantat, això
comporta una gestió d'oferta de PFC amb les operacions bàsiques d'alta,
baixa, modificació i consulta. Les 3 primeres seran a priori pel col·lectiu del
professorat i la última per tothom (fins i tot pública).



Permetre la inscripció de PFC's per part dels estudiants amb el vist-i-plau del
director del projecte i posterior validació per part de l'administració.



El personal de gestió acadèmica podrà generar l'arxiu XML de càrrega per
portar la terna, director-estudiant-projecte a PRISMA.



Gestió dels tribunals: Un cop el projecte hagi estat lliurat a l'administració 1 els
departaments o el director del projecte, segons normativa, informarà de qui
serà el president del tribunal quedant registrat. Un cop es tingui aquesta dada
es procedirà a sortejar els vocals dels tribunals amb els paràmetres fixats pel
centre. Un cop el tribunal estigui complet es generarà l'arxiu de carrega XML
per introduir-ho a PRISMA que en generarà el mailing de citació.



Reserva d'espais per a defensa: El director podrà reservar l'espai per la
defensa de PFC des de la intranet i comunicar-ho a tots els membres del
tribunal.



Publicació de calendari de defenses a la intranet. Aquest calendari inclourà la
composició del tribunal, el projecte, l'estudiant i l'espai on es farà la defensa.

1 No es contempla la presentació de la memòria del PFC fent servir la intranet ja que encara s'exigeix
la còpia impresa, no obstant s'implementarà una presentació electrònica en previsió de canvis de la
normativa.
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Aquí ja veiem que en un principi la orientació començava a l’arrencada de la intranet de
l’EUETIT, però conforme ha anat passant el temps la tasca a desenvolupar al meu PFC s’ha
centrat en la gestió de PFC’s. Primerament perquè la sincronització de dades amb Prisma ja
estava funcionant però calia millorar-la, cosa que ja ha fet el meu company Carles Zapater,
deixant així un dels objectius obsolet. L’altre objectiu previ, l’arrencada de la intranet, també
ha desaparegut com a objectiu donat que estàvem a l’espera de fer servir el nou entorn
d’explotació, cosa que s’ha endarrerit molt. Finalment s’ha fet la instal.lació i el traspàs de
dades entre els tres per poder arribar a temps. Cal remarcar que mentre es duia a terme el
desenvolupament d’aquest projecte hem canviat de servidor web/php, de servidor de bases
de dades i fins i tot Prisma ha canviat de servidor d’Oracle a més hem canviat l’estructura de
les bases de dades que estàvem fent servir aprofitant el canvi de servidors.
Llistat de funcionalitats
Desprès de diverses reunions i redactats arribem a un llistat de funcionalitats que hauria de
tenir l’aplicació:
Proposta de PFC -> Introducció de dades al sistema. Ha d’oferir tots els camps necessaris.
Ha de ser només per professors de l’EUETIT.
Cerca pública -> Cerca als PFC’s de l’EUETIT accessible per tot el mon.
Només mostra alguna dada i dóna accés a la descripció completa.
Ha de permetre cercar per titulació, director i paraules clau.
Cerca privada -> Cerca als PFC’s on s’està relacionat.
El mateix que la pública
Exposició d’un PFC -> Mostra les dades d’un PFC.
Ha de mostrar totes les dades i desaparèixer quan el PFC estigui inscrit.
Edició d’un PFC -> Permet fer canvis a les dades d’un PFC.
Ha de mantenir la data de proposta i l’identificador del PFC.
Seguiment d’un PFC -> Una vegada el PFC ha pres forma, cal fer les gestions necessàries
perquè arribi a bon port; aquí les farem.
Només ha de poder interactuar el director, si finalment l’estudiant té accés, ha de ser
de lectura.
Inscripció de PFC -> Cal poder establir el vincle entre estudiant i PFC proposat.
Ha de quedar registre de la petició.
Gestió de PFC’s -> En un principi, definit com a tot el que hagi de fer personal gestor fora de
director, estudiant etc.
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Ha de ser d’accés restringit a les persones que definim; no cal que sigui un grup, pot
ser una llista d’usuaris.
Administració -> Aquí hem de poder fixar els paràmetres de funcionament del mòdul.
Ha d’aparèixer el codi de l’escola.
Rols
Per satisfer aquestes funcionalitats definim els rols dels actors que intervindran.
•
•
•
•
•
•
•
•

Director; proposarà projectes i els supervisarà, també serà el secretari.
Projectista; durà a terme els PFC’s
President; forma part del tribunal però no gestiona el PFC.
Vocal; forma part del tribunal però no gestiona el PFC.
Codirector; apareix a la normativa, per donar suport al director. Com que no queda
clar, no pot fer el mateix que el director. Pot consultar però no editar.
Col·laborador; apareix a la normativa, per donar suport al director. Com que no queda
clar, no pot fer el mateix que el director. Pot consultar però no editar.
Administrador; pot modificar les paràmetres del mòdul (però no fer servir totes les
funcionalitats, com proposar un PFC)
Gestor; s’ocuparà de les tasques de gestió acadèmica referents als PFC’s (en principi
no podrà fer servir totes les funcionalitats, com proposar un PFC, potser més endavant
és necessari)

Grups
Els rols ens diuen el paper que tindran els usuaris a l’aplicació, però també hem de definir els
grups de persones que han de tenir accés a aquests rols.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tothom
PDI CT
PDI EUETIT
PDI EUETIT amb projecte proposat
PDI EUETIT del mateix departament que el director
PFC's relacionats -> Projectistes, Presidents, Vocals
EST EUETIT
PAS EUETIT de GA
PAS CT SI – escola
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Control d’accés
Finalment creuant Grups, rols i funcionalitats obtenim una graella d’accés a funcionalitats:
Funcionalitat

Col·lectiu que hi te accés

Normativa PFC's

Tothom

Cerca pública

Tothom

Cerca als PFC's propis

PDI EUETIT amb projecte proposat

Menú de l'esquerra Proposar
un PFC

PDI CT

Pestanya Proposar un PFC

PDI EUETIT

Veure PFC

Tothom

Editar PFC

Director del PFC

Seguiment PFC

Director del PFC, Projectista del PFC, President del PFC,
Vocal/s del PFC

PFC's relacionats

Projectises, Presidents, Vocals

Demanar inscripció

EST EUETIT

Gestió càrrega a Prisma

Gestors de PFC's (subgrup de GA EUETIT)

Històric tots

Gestors de PFC's (subgrup de GA EUETIT)

Històric propis

Gestors de PFC's (subgrup de GA EUETIT) i PDI EUETIT amb
projecte finalitzat

Històric veu

Gestors de PFC's (subgrup de GA EUETIT) i PDI
EUETIT amb projecte finalitzat

I una altra de grups, estats del PFC i notificacions:
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Estats\Grups
Proposat
Demanat per inscripció

Col.lectiu origen
(qui fa la petició a la
intranet)
PDI EUETIT
EST EUETIT

Col.lectiu destí
(qui veu el resultat a la
intranet)
TOTHOM
Director

2009

Notificació
(a qui s'envia mail)
Ningú. Proposat subscripció per RSS
To: Director i estudiant

Acceptat per inscripció PDI PDI EUETIT

GA EUETIT

To: Estudiant i estudiants rebutjats

Rebutjat per inscripció PDI PDI EUETIT

TOTHOM

To: Estudiant

Inscrit a Prisma

GA EUETIT
Director, estudiant
Ho comprovem a les
Vistes
Director, estudiant
Materialitzades de
Prisma

To: Estudiant, director

Tribunal assignat

GA EUETIT

To: Director, estudiant, membres_tribunal

Memòria lliurada

EST EUETIT

Matriculat

Espai reservat

Director +
membres_tribunal
Director +
Director (PDI EUETIT)
membres_tribunal

Avaluat

GA hauria de fer un
check si
Ha hagut avaluació ...
o no ...

Històric

GA EUETIT
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TOTHOM

Comentaris

No es pot demanar per inscripció fins que
no hi hagi un president assignat
Tothom veu el resutat pq. El PFC passa a
estar proposat

No hi ha, es pot veure l'estat a Seguiment
PFC

To: Director, membres_tribunal CC:
Estudiant

És la intranet on s'assigna el Tribunal i es
carrega a PRISMA.
No es pot lliurar la memòria fins que no hi
hagi tribunal.

To: Director, estudiant, membres_tribunal
Un cop pasada la data de presentació
donem el pfc per presentat i passa a ser
part de l'històric una vegada GA ho
carrega. Qüestions com la nota o la no
presentació cal acabar de perfilar-les amb
Gestió Acadèmica.

TOTHOM

Navegació i flux de dades
Segons el que hem dissenyat, s’espera una navegació per l’aplicació amb cinc punts d’entrada
al Bloc de l’esquerra de Drupal, sent la entrada de “Cerca als PFC’s proposats” la que dóna
accés a la majoria de pestanyes i funcionalitats.

Aquest és un esquema de l’accés que donen unes pestanyes a altres entrant pel Bloc “Cerca als
PFC’s proposats”.
La navegació està basada en que primer fem la cerca (ja sigui pública o als PFC’s propis),
desprès accedim a la vista pública d’un PFC en concret i des de veure la descripció del PFC
podem editar-lo, fer el seguiment, o demanar inscriure el PFC. Des de totes aquestes
pestanyes tenim accés de tornada a la cerca a través del Bloc de l’esquerra
Normativa
Cerca Pública
Inscriure PFC

PFC’s propis

Editar PFC
Seguiment PFC

Veure descripció PFC
Proposar PFC (Entrada al bloc de l’esquerra) -> És el punt d’entrada de dades al sistema, conté
el formulari per fer la proposta d’un nou PFC.
Gestionar PFC’s (Entrada al bloc de l’esquerra) ->Aquí Gestió acadèmica generarà els arxius de
càrrega a Prisma.
Administrar PFC’s (Entrada al bloc de l’esquerra) ->És on els administradors podran editar totes
les variables del mòdul, tals com l’escola, els noms a mostrar de les titulacions...
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Històric de PFC’s (Entrada al bloc de l’esquerra) -> Ens dóna entrada a consultar els PFC’s ja
acabats.

Accions d’exemple:
•
•
•
•
•
•
•

Proposar PFC = Entrada al sistema -> Proposar PFC
Cercar PFC = Entrada al sistema -> Cercar PFC -> Filtres
Editar PFC = Entrada al sistema -> Cercar PFC -> Veure descripció -> Editar PFC
Canviar visibilitat == Entrada al sistema -> Cercar PFC -> Veure descripció -> Editar PFC
-> Desplegar (3) Altres opcions -> Visibilitat (Si/No)
Veure si esta fet el sorteig del tribunal = Entrada al sistema -> Cercar PFC -> Veure
descripció -> Seguiment PFC
Inscriure un PFC = Entrada al sistema -> Cercar PFC -> Veure descripció -> Demanar
inscriure PFC
Generar l’arxiu de càrrega d’inscripcions a Prisma = Entrada al sistema -> Gestionar
PFC’s -> Generar arxiu preinscrits.

Estats PFC’s
Els estats del PFC’s seran els que marcaran les accions a dur a terme i desprès d’algunes
propostes s’ha arribat a l’acord de fer servir els següents estats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Proposat”; quan el professor introdueix les dades d’un PFC per realitzar.
“Demanat per inscripció”; quan un alumne demana fer el PFC. Això no vol dir que cap
altre alumne no ho pugui demanar.
“Acceptat per inscripció”; quan el director del PFC accepta un alumne com a
projectista, que serà qui dugui a terme el PFC.
“Inscrit”; quan Gestió Acadèmica assigna l’aparellament entre alumne i PFC, és a dir,
quan fa la càrrega a Prisma.
“Tribunal assignat”; quan s’ha fet el sorteig de vocals i tots els implicats estan assignats
al PFC
“Memòria lliurada”; quan l’alumne lliura la memòria a Gestió Acadèmica.
“Espai reservat”; quan hi ha un espai fixat per al PFC (i per tant una data de
presentació)
“Avaluat”; quan el director el dóna per acabat.
“Històric”; moment en el que GA el carrega definitivament a Prisma i a partir d’aquest
moment es consultaran les seves dades a l’històric. Ja no serà visible a l’oferta ni a la
gestió.

Com en el cas de la inscripció, si hi ha algun problema, es retorna a l’estat anterior fins que es
solucioni la causa.
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Si el PFC s’abandona o es suspèn, els gestors de PFC’s el donaran de baixa i quedarà a Prisma
amb l’estat que li pertoqui. Si això passa abans de fer la inscripció simplement cal posar el PFC
com a no visible.
Ara la matrícula del PFC no té data fixa, per tant l’estat “Matriculat” el traiem del flux d’estats i
passa a ser un requisit, igual que ho és haver de tenir President per poder fer la inscripció.
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Ara que ja tenim definides les tasques a dur a terme, estem en disposició de fer una estimació
de temps i recursos que ens caldrà per implementar la nostra proposta.
Mesurarem els recursos en temps i l’aplicació d’altres unitats de mesura (per exemple euros,
euros/hora) quedarà oberta. Al costat, una vegada acabat el PFC podem veure el que ha calgut
a la realitat.
Cal dir que només posem hores de desenvolupament de PFC ja que la resta de recursos
queden coberts pels SICT i l’EUETIT, tals com els servidors, els llocs de treball, els PC’s per fer el
desenvolupament, el software necessari i si fos un altre tipus de projecte, els desplaçaments i
despeses de reunions.
Disseny i implementació

Tasca

Planificació
(Hores)

Duració
final(Hores)

1.- Proposta, definició i revisions de la marxa del
projecte.

60

40

2.- Anàlisi de requeriments.

20

22

3.- Especificació.

20

15

4.- Disseny.

40

40

5.- Estudi de les solucions adients.

20

40

6.- Selecció i justificació.

8

4

7.- Estructuració de la implementació escollida.

30

30

8.- Formació en JavaScript, JQuery i fonaments de
drupal

60

50

9.- Instal.lació i configuració de drupal

24

20

10.- Implantació de drupal

24

30

11.- Desenvolupament

150

200

12.- Proves

24

15

13.- Documentació.

30

50

Total PFC

510

556
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Implementació
Arxius generats
Module - Inc - Manuals
Organització de formularis i control
Bloc - Menu - Form - Validate - Submit - Data - Dbl - Control jQuery - CSS

Llistat de funcionalitats <-> Funció/Pantalla
Proposta
Cerca pública - Cerca/Propis - Cerca/Normativa
Veure - Veure/Editar - Veure/Seguiment - Veure/Inscripció
Gestió/Càrrega a Prisma
Històric/Cerca pública - Històric/Cerca propis - Històric/Veure PFC
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Ens ocupem ara de la plasmació concreta de la nostra proposta en l’entorn que hem explicat al
context. Per tal d’oferir totes les funcionalitats definides, crearem un mòdul de drupal que
donarà accés a totes les funcionalitats dintre d’un bloc de la intranet de l’EUETIT.
Arxius generats
Els mòduls de drupal tenen una estructura a seguir per tal que funcionin, a més, al model
d’implementació de desenvolupament de CT hi ha altres normes a seguir, i com a resultat
obtenim els següents arxius:

D’entre tots aquests els més rellevant és:
Pfc.module:
Arxiu on implementarem el mòdul pròpiament dit, aquí va tota l’estructura de bloc, menús i
formularis. És l’esquelet bàsic de la nostra implementació.
Està organitzat en capçalera, hook block, hook perm, hook menu, formularis, validació de
formularis i enviament de formularis. Són les capçaleres i no més, però suggereixo fer la cerca
del fragment que aquí poso al codi del mòdul per tal de veure com Drupal estructura el la
programació i per fer-se una idea del que es el mòdul pròpiament dit.
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 Capçalera:
Segons els requeriments del model d’implementació dels SICT.
<?php
// $Id$
/**
* @file
* Fitxer de mòdul del mòdul PFC.
*

* Aquest fitxer conte el mòdul pròpiament dit; depèn de la base de dades i les variables
creades amb el fitxer .install
*
* Autor: Pau Cabanyol Moyano (26/03/09)
* Modificació: Pau Cabanyol Moyano (08/06/09) Modificació del fitxer
*/
 Inici del Hook block:
El que ens mostrarà les entrades al menú de l’esquerra.
/**
* Implementation of hook_block().
*/
 Inici del Hook perm:
Control dels accessos als diferents menús ai pestanyes.
/**
* Implementació del hook_perm(). Permisos configurables d'accés a les funcions del mòdul.
No afecta al superuser.
*/
 Inici del Hook menu:
Aquí definirem les diferents pestanyes que donaran les funcionalitats i, cadascuna d’elles
estarà composta d’una pantalla oferint les opcions que pertoquin.
/**
* Implementació del hook_menu().
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 Inici dels formularis:
Aquest és el punt on comencem a definir els formularis que mostrarem a cadascuna de les
pestanyes, és on creem el contingut a mostrar.
/**
* Cridat quan l'usuari va a example.com/?q=formexample
*/
 Inici de les funcions de validació:
Una vegada s’han enviat els formularis cal verificar que les dades son correctes; si ho son
passem al següent pas, el submit; sinó tornem un avís a l’usuari per tal que pugui corregir el
problema.
/**
* Validem els valors introduïts.
*/
 Inici de les funcions d’enviament de dades:
Aquest és el darrer pas dins de l’arxiu del mòdul, quan enviem les dades a la base de dades.
/**
* Enviem els valors introduïts a la BBDD.
*/
Aquesta organització bàsica agrupa les funcions que criden al recursos necessaris per dur a
terme les accions demanades als requisits. Per tal de no fer aquest document massa extens El
llistat complet de les funcions aquí implementades pot trobar-se al DVD annex, al document
DoxygenPFCsEUETIT.zip.
*.inc.php
Aquí és on s’implementen, segons el model d’implementació de desenvolupament de CT les
funcions que no siguin pròpiament de l’estructura de drupal. Van aquí separades i
organitzades per no fer un sol arxiu il.legible per la seva longitud. Cal tenir en compte que
l’arxiu pfc.module està al voltant de 2000 línies de codi i que implementa 34 funcions, amb la
seva capçalera i descripció.
Hem separat els arxius .inc (inclusions) en tres àrees.
•

•
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Control d’accés -> control.inc.php
Implementa la funció que decideix si l’usuari actual té permís per veure la pestanya o
menú que intenta accedir.
Funcions a mostrar en pantalla -> data.inc.php
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Aquí estan les funcions que “dibuixen” dades; les poques que generen codi HTML
( HyperText Markup Language) que és el que interpreten al final de tot el procés els
navegadors web.
Accés a dades -> dbl.inc.php
Aquest podríem dir que és l’arxiu que ens dóna les dades ja que conté totes les
funcions que accedeixen a les BBDD i que, cridades des de la resta de funcions
accedeixen a les vistes materialitzades de Prisma o a la pròpia taula de PFC’s.

jquery.*.js
Aquests seran els arxius JavaScript que ens donaran funcionalitats a la banda del client sense
haver de recarregar la pàgina.
Com es pot veure, s’anomenen jquery.*.js, i és que aquest arxius no estan escrits “només” en
JavaScript sinó que, tal com s’ha explicat a la descripció de drupal, fan servir jQuery, que dóna
una capa extra de programació per accedir a funcions a la banda del client de manera molt
més senzilla del que faríem directament amb JavaScript.
Comentar d’aquests arxius que la gran majoria formen part d’un plug-in per manegar taules de
dades (DataTables) que ens aportarà un entorn estàndard al mostrar dades per pantalla. Els
arxius dedicats a les nostres taules son jquery.pfc.*.js que configuren les taules a mostrar i
afegeixen els efectes i accions a dur a terme a la banda del client (el navegador), sense
contacte amb el servidor.
pfc_css.css
Arxiu CSS (Cascade Style Sheet) que defineix la forma com mostrem les coses per pantalla
(colors, marges, posicionament...). Aquest és dedicat només a la nostra aplicació, però es
superposa a multitud d’altres arxius .cc que aplica drupal i que li donen la el seu aspecte
característic.
Resta de directoris i arxius
La resta de directoris i arxius tenen la seva explicació al model d’implementació de
desenvolupament de CT, que està disponible com a annex al final de la memòria.
Manuals
Un altre tipus de fitxers generats per satisfer la nostra proposta són els manuals d’us per a
cada col.lectiu d’usuaris. He diferenciat tres col.lectius bàsics, a cadascun dels quals adreçarem
un manual.
PDI (Personal Docent i d’Investigació), Estudiants i Gestió acadèmica. Per últim però no menys
important s’ha redactat un manual d’instal.lació, que aniria adreçat a un quart col.lectiu, els
Serveis Informàtics.
Els manuals generats són (Manual PDI.pdf,Manual EST.pdf,Manual GA.pdf i Manual
Instal.lació.pdf) que es poden trobar al directori Manuals, a l’arrel del DVD annex a aquesta
memòria.
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Organització de formularis i control (estructura del codi)

(Bloc, Menu, Form, Validate, Submit, Data, Dbl, Control, jQuery i CSS)
Passo ara a explicar quina disposició s’ha fet del codi desenvolupat i quines decisions o
estratègies he seguit per tal de mantenir una certa lògica a l’hora d’abordar el
desenvolupament de tot plegat.
Primer de tot, us remeto al glossari, on trobareu la definició de Bloc, Menú i Form a drupal. Si
més no, no tenen cap secret, el Bloc és qui mostra la informació de tot el mòdul i cadascuna de
les opcions son entrades de menú. Drupal segueix un sistema de hooks (també al glossari) dels
qual la idea bàsica és que al esdevenir un event, tots els mòduls s’hi poden “enganxar”; la idea
és com si es llancés un ganxo i tots els mòduls que el volen fer servir, s’hi enganxen. Els hooks
bàsics son els de Bloc (quan es mostra per pantalla el sistema de blocs), de menú, com el de
bloc , però poden haver menús a altres llocs i no només a la columna esquerra, dreta o de dalt
i el hook de permisos (hook perm()), que es llança quan algú vol accedir a qualsevol contingut.
A l’arxiu pfc.module es pot veure clarament que aquests són els tres primer hooks que
s’implementen.
Així el codi queda:
Inici de pfc.module
Hook Bloc
Hook perm
Hook menú
Funcions que implementen formularis.
Final de pfc.module.
Aquest arxiu té al voltant de 1700 linies de codi (amb les capçaleres de cada funció) i
implementa més de 33 funcions adaptades a drupal.
Una bona part estan a la part de “Funcions que implementen formularis”. Aquí drupal torna a
tenir una estructura estàndar de desenvolupament.
Des del hook menú es crida les funcions (callback’s); aquestes funcions afegeixen javascripts i
css i criden a la funció generadora del formulari, que els retorna el contingut per tal que sigui
mostrat per pantalla. A la vegada, la funció del formulari consta de tres passos, recollida de
dades, validació i enviament.
La cadena de successos seria la següent:
L’usuari arriba al sistema posant al seu navegador l’adreça web de la nostra intranet.
El hook block, davant de l’event d’una petició de la pantalla principal de la intranet mostra les
entrades de menú. (La resta de hooks dedicats a mostar les seccions que formen la intranet
també fan la seva feina, però no és rellevant per l’explicació del mòdul)
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Al clickar l’usuari en una entrada de menú del bloc de l’esquerra, el hook menú crida la funció
que té definida per a aquella entrada de menú concreta, funció A.
Aquesta funció (A) demana el que ha de mostrar a la funció que genera el formulari F.
La funció que genera el formulari li retorna a la funció A el contingut del formulari i A afegeix
els efectes necessaris i formata les dades per mostrar-les per pantalla.
L’usuari interactua amb el formulari i l’envia a través del seu navegador. La funció A li passa les
dades a la funció de validació del formulari F.
Si la funció de validació de F no li retorna cap missatge d’error a la funció A perquè ho mostri
per pantalla, aquesta li passa les dades a la funció d’enviament de dades de F. Encarregada de
tractar les dades (quasi sempre interactuar amb una BBDD) i li diu a A que redreci l’usuari cap
a la pàgina que pertoqui.
Per mirar de fer-ho més fàcil d’entendre, poso les capçaleres de les funcions d’un exemple
concret, el de proposta de PFC.
function pfc_block(...
if (user_access('proposar PFC'))... -> Mostra el menú de proposar PFC’s si tenim permís
function pfc_perm(){
al demanar user_access(‘proposar PFC’), el hook perm diu si hi ha permís
Si és així al clickar sobre el menú del hook blok i que el hook perm ens ha donat permís
per veure, s’executa el hook menu.
function pfc_menu(
...
Que té una entrada com aquesta:
$items[] = array(
'path' => 'proposar',
'title' => t("Proposar un PFC"),
'callback' => 'pfc_proposa',
'access' => user_access('proposar PFC'),
'type' => MENU_CALLBACK,
);
I que al clickar-hi demana per la funció pfc_proposa.
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La funció pfc_proposa demana el formulari a pfc_proposa_form i quan el té li afegeix el full
d’estils del nostre mòdul (pfc_css.css), que donarà a les dades l’aspecte que volem ...
function pfc_proposa(){
$output .= drupal_get_form('pfc_proposa_form');
$path = drupal_get_path('module', 'pfc');
drupal_add_css($path . "/css/pfc_css.css");
return $output;

function pfc_proposa_form( ) li retorna el formulari a pfc_proposa() i quan l’usuari prem
“enviar”. Automàticament recull les dades.
function pfc_proposa_form_validate($form_id, $form_values){
Que s’encarregarà de tornar un avís si no hem seleccionat cap titulació...
form_set_error('Error de validacio PFC', t('Cal seleccionar com a minim una titulacio.'));
i esperarà a que tornin a enviar les dades per verificar-les.
Quan les verifiqui, “salta” function pfc_proposa_form_submit($form_id, $form_values){
Que insereix les dades del formulari a la taula pfc i ens redreça a la cerca pública.
return 'http://russell.upc.es/drupal_pre_pau/?q=cercar';

Aquest és l’esquema de funcionament de drupal, però no és tot “tan” senzill. Sovint
necessitarem accedir a dades, per exemple les dades de l’usuari o les persones del
departament del director, per mostrar-les. Aquí és on entren en escena els arxius *.inc.php
Als arxius *.inc.php implemento les funcions que no son pròpiament de drupal i que m’han de
donar totes les funcionalitats que necessiti.
Seguint els consells del model d’implementació en drupal de SICT, he separat les funcions en 2
tipus bàsics; les de la capa d’accés a dades i les de la capa de presentació de dades. Així tenim
al directori /inc del mòdul els arxius pfc_dbl.inc.php per accés a dades i pfc_data.inc.php per
mostrar dades.

Un exemple de funció típica de pfc_dbl.inc.php és la funció dades_pfc($pfc_id,$camps='*')
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/*
* Retorna les dades d'un PFC.
*
* Donat un pfc_id retorna els camps demanats d'aquest PFC.
*
* @param $pfc_id
* Identificador del PFC del que es demanen les dades.
* @param $camps
* Camps del PFC demanats.
* @return $dades
* Objecte amb les dades demanades del PFC pfc_id.
*
* $prefix : Prefix per connectar a les VM.
* $result : Dades resultant de la consulta a la BBDD.
* $row : Cadascuna de les files de checkboxes.
* $rows : Magatzem de tots els $row.
*
*/

function dades_pfc($pfc_id,$camps='*'){
// Retorna un objecte amb les dades d'un PFC identificat per pfc_id
$result = db_query("SELECT ".$camps." FROM {pfc} WHERE pfc_id=%d",$pfc_id);
if ($result == 'FALSE') {
form_set_error('', t("La consulta a la taula PFC no ha tornat cap valor; funció dades_pfc"));
return 'La consulta a la taula PFC no ha tornat cap valor; funcio dades_pfc';
}
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return $dades;
}
Per altra banda, un exemple de funció de pfc_data.inc.php seria taula_pfc($pfc_id)
/**
* Taula que mostra el contingut d'un PFC.
*
* Funció que pren les dades d'un PFC i les prepara per ser mostrades com a taula.
*
* @param $pfc_id
* Identificdor del PFC a mostrar.
* @return $taula_pfc
* Retorna la taula en HTML amb les dades del PFC pfc_id.
*
* @ingroup themeable
*
* $dades_pfc : Es un objecte amb les dades del PFC pfc_id
* $user : Variable gobal amb dades de l'usuari actual. Entenent usuari actual com el que fa la
demanda de la informacio (el qui veu les dades al navegador en aquest cas)
* $user->name : Nom de l'usuari atual Drupal.
* $user->roles : Rols de Drupal als que pertany l'usuari actual.
*/

function taula_pfc($pfc_id){
...
No s’inclou el codi complet d’aquesta funció perquè no té cap benefici per l’explicació.
En quant a arxius php inclosos, només cal explicar l’existència de pfc_control.inc.php
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Que, desprès de moltes proves crec que és la millor manera de gestionar l’accés a les
funcionalitats del mòdul. Aquest arxiu conté una sola funció encarregada de “jutjar” si l’usuari
actual del sistema té accés a la funcionalitat que està demanant. És un switch -> case, al que se
li passa el recurs pel qual demana l’usuari.
/**
* Switch de control d'accés centralitzat.
*
* Funció que demana les dades necessàries per determinar si l'usuari actual té accés o no a un
recurs concret.
*
...
function pfc_control($recurs=FALSE){
...
switch($recurs) {
case 'menu_gestionar'://Bloqueja l'accés al menú de gestió de PFC's
$permis = $gestor||$admin_drupal;
break;
Aquesta és l’estratègia de control d’accés que he trobat millor ja que drupal farà servir només
els grups que li definim i LDAP no és prou fi en aquest sentit. Per tant faig consultes a les vistes
materialitzades per tal d’esbrinar si l’usuari actual pot accedir a un determinat recurs. En el
codi de la funció que mostra el recurs, per exemple al formulari de proposta, a dalt de tot hi
ha: if(pfc_control('form_proposar')) {
La codició i si no té accés:
else {
form_set_error('',t("La proposta de PFC's només la poden fer professors vinculats a
l'EUETIT"));
Així podem definir la granularitat que volem en control d’accés a la vegada que tenim un lloc
centralitzat on anar a configurar els accessos. De tota manera només he necessitat definir
entrades del tipus tab_... per restringir l’accés a pestanyes i del tipus form_... per restringir
l’accés a formularis.
Arribats a aquest punt ja només queden dos tipus d’arxiu per comentar; els .css i els .js
pfc_css.css és l’arxiu on he centralitzat el formatat gràfic de dades i que sobre tot s’ocupa de
les taules de data tables, per tal d’oferir un bon aspecte visual.

36

Gestió de PFC’s EUETIT

2009

Per acabar els arxius .js son els JavaScript que, com ja he comentat a l’apartat anterior, formen
part de jQuery (capa extra de programació sobre JavaScript) i data tables; un plugin per a
jQuery, que facilita l’ús de taules de dades.
Per tal de configurar data tables i afegir algun efecte o la cerca per titulació he creat els arxius
jquery.pfc.*.js, un dels quals teniu a l’apartat anterior.
Això és tot en quant a “guia de navegació” pel codi que he generat. Entès així trobo que és
bastant senzill de seguir i que només quedarien per aclarir els dubtes en la implementació de
cadascuna de les funcions.
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Llistat de funcionalitats <-> Funció/Pantalla

Passo a descriure a grans trets, cadascuna de les pantalles que oferim als diferents usuaris.

Proposta

Captura de pantalla 1 (Proposta)

A la Captura de pantalla 1 (Proposta) mostrem la base de tot el sistema, l’entrada de dades; és
el formulari més gran i treballat i el que demana més quantitat de dades; tant per mostrar com
per guardar. En una primera part tenim les dades que no es poden editar, però que cal revisar
per si hagués algun error. Aquí mostrem el nom del director, el seu departament, la data en
que quedarà enregistrada la proposta i l’estat. Aquest bloc apareix replegat.
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Captura de pantalla 2 (Dades obligatòries)

A Captura de pantalla 2 podem veure el bloc de les dades bàsiques, les mínimes obligatòries
per proposar un PFC. Son el títol, la descripció i les titulacions. Les observacions no són
necessàries però l’hem agrupat per ser una entrada de text. Aquest bloc sempre apareix
desplegat.
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Captura de pantalla 3 (Dades opcionals)

En tercer lloc tenim la captura de pantalla 3, on veiem el grup de dades opcionals, president,
codirector, col·laborador i visibilitat, que només desplegarem si tenim necessitat. Malgrat que
el president tard o d’hora l’haurà d’assignar el director, no és necessari per proposar el PFC als
estudiants ja que només és imprescindible per poder fer la inscripció.

Captura de pantalla 4 (Dades d'empresa)
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Com a darrera part del formulari podem veure a la captura de pantalla 4 la opció de posar les
dades d’empresa per als PFC’s que així ho demanin i l’adjunció d’un arxiu. L’arxiu adjunt només
serà un per PFC, i si es vol, es pot sobreescriure tantes vegades com es desitgi, igual que la
resta de dades.

Cerca pública

Captura de pantalla 5 (Cerca pública)

Com podem veure a la captura de pantalla 5, la cerca pública té com a objectiu facilitar la
recerca del PFC desitjat, per tant, no és necessari que mostri totes les dades; mostra el
director, el títol i les titulacions on està proposat cada PFC. Els controls JavaScript aporten la
màxima flexibilitat permetent filtrar per director, títol o titulació. A més i oferim una cerca per
paraules clau, que també cercarà dintre de la descripció.
A part, data tables (el plug-in de jQuery) mostra els controls per mostrar mes o menys PFC’s
per pàgina, els controls per avançar o retrocedir pàgina i els d’ordenar per una columna
concreta.
Finalment, però no menys important, oferim la icona d’informació, que ens donarà accés a la
descripció detallada i d’aquí a la resta de controls detallat (edició, seguiment i preinscripció)
Cal notar que aquí només es mostren els PFC’s visibles i que estan en estat “Proposat” o
“Demanat per inscripció”
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Captura de pantalla 6 (Cerca als PFC's propis)

A la captura de pantalla 6 podem veure que la cerca als PFC’s propis té la mateixa interfície
que la cerca pública però només ens mostra els PFC’s que hem proposat, en qualsevol estat i
tant si són visibles com si no ho són. Si no són visibles ens ho marca amb un missatge a sota del
link.
L’avantatge d’aquesta cerca és que ens serveix com a panell de control dels nostres PFC’s.
A través d’aquí seleccionem el que ens interessi i de nou entrem a l’apartat de controls
detallats (vista pública de les dades, edició i seguiment)
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Captura de pantalla 7 (Normativa)

Com veiem a la captura de pantalla 7 el que fem a la pestanya Normativa PFC’s és mostrar la
normativa oficial de PFC’s. Per no haver d’inserir al codi el text de la normativa i en previsió de
canvis, és un frame que mosta la Web de l’EUETIT, apartat PFC’s.

Veure pfc

Captura de pantalla 8 (Veure totes les dades d'un PFC)
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El que veiem a la captura de pantalla 8 és la vista completa del contingut proposat d’un PFC. Es
mostren tots els camps recollits al formulari de proposta, tenint ben diferenciada una
capçalera amb director, departament, data de proposta, president i estat i la resta de dades
com títol, descripció etc. Per acabar, les titulacions on està proposat i un botó per tornar a la
cerca pública.
Veure/Editar

Captura de pantalla 9 (Edició d'un PFC)

A la captura de pantalla 9 notarem que estem veient el mateix formulari que el de proposta, és
exactament el mateix però amb dades precarregades. Quan es torna a enviar s’actualitzen les
dades de contingut, excepte la data i l’identificador de PFC, que són inalterables des del
moment en que es van generar al moment de fer la proposta original.
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Captura de pantalla 10 (Seguiment d'un PFC)

Tal com es mostra a la captura de pantalla 10, al entrar a la pestanya “Seguiment PFC” accedim
a tota la informació referent a l’estat d’un PFC; com es pot veure, el director pot escollir qui
inscriu d’entre tots els qui ho han demanat. Sempre mostra l’estat i una petita ajuda a sota,
amb informació sobre el transcurs del PFC.
Si s’és el projectista o algú vinculat al PFC, només es té accés a la informació, en cap cas
interactuar.
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Captura de pantalla 11 (Demanar inscripció d'un PFC)

El formulari que veiem a la captura de pantalla 11 és el que permetrà a qualsevol estudiant de
l’EUETIT fer la preinscripció d’un PFC. Un cop enviat el formulari, s’informa per email al
director i apareix l’alumne al desplegable d’alumnes que han demanat inscriure el PFC. Com a
dada important l’alumne ha de marcar la casella on confirma que ja ha contactat amb el
director per preacordar fer el PFC. És a dir, el funcionament hauria de ser que abans de
demanar inscriure un PFC l’alumne estableixi una primera comunicació amb el director.
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Captura de pantalla 12 (Generació de fitxers de càrrega per Prisma)

La captura de pantalla 12 ens mostra la que finalment serà la única pantalla de gestió. En un
principi s’havia acordat fer una gestió dels preinscrits i de sorteig de tribunals per PFC, però
després de posar en comú amb gestió acadèmica el procés, es va acordar una única pantalla de
gestió que genera els arxius per carregar a Prisma de tots els PFC’s del sistema que estan en
disposició de ser inscrits o sortejats. Els arxius que es generen posteriorment son carregats a
Prisma per part del personal de Gestió Acadèmica. El format d’aquests arxius es pot consultar
al DVD annex, directori Prisma.
Al prémer el botó carregar ens genera el tipus d’arxiu seleccionat (Inscrits o Tribunals)per
introduir a Prisma. Aquesta part està encara oberta a canvis ja que, segons les necessitats del
personal de Gestió Acadèmica, pot tornar a canviar.
Aquests fitxers es generen a partir de els dades de Prisma i, en el cas dels tribunals, els vocals
son sortejats a l’atzar.
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Captura de pantalla 13 (Cerca a l'històric)

Amb la captura de pantalla 13 encetem el darrer grup de pestanyes, les de l’històric.
L’Històric és el repositori de PFC’s que hi ha a Prisma, accessible amb les opcions de cerca de
datatables, que ens permeten trobar qualsevol dels mes de 3000 PFC’s que s’han fet a l’EUETIT
en segons (els que triga a carregar totes les dades).
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Captura de pantalla 14 (Històrics propis)

Al igual que amb la cerca de PFC’s del nostre sistema, també podem fer la consulta de PFC’s
propis de l’històric, això és el que veiem a la captura de pantalla 14, malgrat que aquesta
funcionalitat que potser no arriba a implantar-se i potser només queda la cerca general.

Històric/Veure PFC

Captura de pantalla 15(Dades d'un PFC de l'històric)

Per acabar, la captura de pantalla 15 ens mostra la vista d’un PFC de l’històric, que conté
moltes dades; he optat per una mostra esquemàtica de tots els camps però si fos una
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funcionalitat molt demandada no seria difícil fer-ho més agradable a la vista, ja sigui amb
desplegables o definint columnes amb CSS.
Aquí acaba la descripció de les interfícies generades per interactuar amb tots els usuaris.
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Resultats
Codi Font
Aplicació
Manuals
Personal Docent i Investigador (PDI)
Estudiants (EST)
Gestió Acadèmica (GA)
Instal·lació

Documentació Doxygen
Assoliment d’objectius
Funcionalitats
Manuals
Explotació
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El resultat de tot el desenvolupament ha estat el codi php, javascript i css que formen el
mòdul. Està estructurat com hem explicat a l’apartat de desenvolupament i es pot consultar al
DVD annex, al directori “CodiFont” a l’arrel del DVD. No imprimeixo el codi a la memòria ja que
serien més de 150 pàgines de codi difícilment navegable. En aquest directori també es troben
les extensions de Dreamweaver per interpretar codi Drupal i jQuery i així poder visualitzar-lo
còmodament i cercar tot el que s desitgi.
Malgrat tot, trobo interessant posar el contingut de l’arxiu jquery.pfc.cerca.js que ens mostra
un exemple d’arxiu escrit fent servir jQuery i el plug-in DataTables.
A primera vista pot semblar irrellevant, però tècnicament ha estat un dels coneixements més
útils que he adquirit en el desenvolupament d’aquest PFC. jQuery ens aporta una sintaxi
còmoda i molt pràctica i DataTables ens aporta les funcions per ordenar i mostrar les dades de
manera visual.
// $Id$
/**
* @file
* Fitxer de funcions JavaScript (jQuery) per la cerca del mòdul PFC's.
*
* En aquest fitxer implementem totes les funcions que actuaran a la banda client en jQuery.
*
* Autor: Pau Cabanyol Moyano (26/03/09)
* Modificació: Pau Cabanyol Moyano (03/04/09) Modificació del fitxer (08/06/09)
*/
var oTable;
var asInitVals = new Array();
/**
* Funció de configuracó de datatables.
*
* @param $(document)
* El document.
* @return
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* Retorna el document amb la taula HTML que es diu tcerca, mostrada i amb els extres que aporta
datatables (cerca, paginació...).
*
* Variables:
* Grup de variables que configuren una taula datatables; el tipus de paginació, l'adaptació de longitud,
si es permet fer filtres, si es prémer ordenar, si es mostra la informació.
* aasorting : Indica per quina/es columna/es volem ordenar
* sdom : Quines de les característiques aportades per data tables volem mostrar
* aoColumns : Columnes que volem mostrar i quines accions hi permetem; per defecte null = la mostra i
s'hi pot fer tot.
* oLanguage : Traduccions de les cadenes en anglès.
*/
$(document).ready(function(){
/* Configuració de la Taula que mostra la cerca de pfc's proposats o propis */
oTable = $('#tcerca').dataTable({
"sPaginationType": "two_button",
"bPaginate": true,
"bLengthChange": true,
"bFilter": true,
"bSort": true,
"bInfo": true,
"bAutoWidth": false,
/* Ordenem per la primera columna */
"aaSorting": [[ 0, "desc" ]],
/* Mostrem tt el que ens ofereix data tables */
"sDom": '<"top"fl>rt<"bottom"ip><"clear">',
/* Fins que el sistema multillenguatge estigui llest imposem les nostres cadenes de llenguatge */
"oLanguage": {
"sSearch": "Paraules clau : ",
"sLengthMenu": "Mostrar _MENU_ registres",
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"sInfo": "Mostrant de _START_ a _END_ de _TOTAL_ registres",
"sInfoEmtpy": "Mostrant de 0 a 0 de 0 registres",
"sInfoFiltered": "(filtrats d'un total de _MAX_)"
},
/* Mostrem totes les columnes excepte la descripció, que serà cercable per fer efectives les paraules
clau */
"aoColumns": [
/* (link) */ null,
/* Director */ null,
/* Titol */ null,
/* Descripcio */ { "bSearchable": true,
"bVisible": false }
]
});

/**
* Funcions de cerca a columnes depenent del contingut d'un imput.
*
* @param input del foot
* Dades entrades a qualsevol input del peu de taula.
* @return
* El contingut de la taula filtrada; només les files que tenen un camp a la columna de l'input amb el
contingut de l'input.
*
*/
$("tfoot input").keyup( function () {
/* Filtra a la columna on esta definit l'ID */
oTable.fnFilter( this.value, $("tfoot input").index(this) );
});
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/*
* Funcions de suport per afegir efectes als textboxes del peu
*/
/* Guarda el contingut de tots els inputs del peu de taula */
$("tfoot input").each( function (i) {
asInitVals[i] = this.value;
});

$("tfoot input").focus( function () {
if ( this.className == "search_init" ) {
this.className = "";
this.value = "";
}
});

$("tfoot input").blur( function (i) {
if ( this.value == "" ) {
this.className = "search_init";
this.value = asInitVals[$("tfoot input").index(this)];
}
});

/**
* Funcions de cerca a columnes depenent del contingut d'un imput..
*
* @param canvi a un select
* canvi al select anomenat seltitulació.
* @return
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* Taula filtrada amb les entrades que contenen a la columna 2 el contingut seleccionat al select
anomenat seltitulacio.
*
*/
/* Fem que el select amb les titulacions faci la cerca a la columna 2, la que conté les titulacions */
$("#seltitulacio1").change( function(){
oTable.fnFilter( this.value, "2" );
});
/* Ara afegim algun efecte al select de les titulacions */
/* Quan el seleccionem posem el text en negre i canviem el nom de la primera opció */
$("#seltitulacio1").focus( function () {
$("#seltitulacio1").css({color:'Black'});
$("#seltit1buit").text("Totes");
});
/* Quan està deseleccionat el tornem a posar el gris */
$("#seltitulacio1").blur( function () {
if( this.value == "" ){
$("#seltitulacio1").css({color:'DarkGrey'});
$("#seltit1buit").text("Selecciona una titulació");
}
});
////// AQUI ACABA EL DOCUMENT READY //////////////
});

La versió completa del codi font la podeu trobar al DVD, directori “CodiFont”.
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El resultat de tot aquest procés, per satisfer la necessitat concreta de l’escola té com a resultat
visible l’aplicació que executaran els clients (PDI,EST i PAS) als seus navegadors. Per a una
exploració directa del resultat, podeu visitar http://intranet.euetit.upc.edu on, segons el
col.lectiu al que pertanyeu, podreu fer més o menys coses. De tota manera, el mòdul de
Drupal que trobareu al DVD (al directori CodiFont) es pot fer servir a qualsevol instància de
drupal 5.x encara que sense la base de dades de les vistes materialitzades de Prisma, de ben
poc servirà.
Com a producte hem obtingut els fitxers del mòdul, que està format per 53 arxius en 12
carpetes amb 60 funcions i més de 4500 línies de codi (amb comentaris), d’un total d’unes
9000 línies incloent els plug-ins de manipulació de taules de dades. Això sense comptar, es
clar, Drupal, que està al voltant de les 40000 línies sense mòduls afegits.

Manuals
Ara explico breument els manuals adreçats als diferents grups d’usuaris, els manuals en format
digital els podeu consultar al directori “Manuals” del DVD annex a aquesta memòria.
Al manual per a PDI s’explica com fer la cerca, la proposta, l’edició i el seguiment d’un PFC,
aquestes són les tasques que a de fer el professor que hagi proposat PFC’s. No es distingeix
entre professors que proposen PFC’s i que no ho fan, ja que qualsevol professor vinculat a
l’EUETIT pot proposar un PFC quan vulgui.
Manual de PFC’s EUETIT per
Personal Docent i Investigador (PDI)
Cerca de PFC’s

Dintre d’aquesta opció podeu fer cerca per titulacions, director, paraules clau (qualsevol paraula
que aparegui a l’enunciat) i títol. Si voleu veure la descripció del PFC i si té algun document
adjunt podreu accedir si feu clic a la icona d’informació
Dintre d’aquesta opció de menú també us apareixerà una pestanya “Cercar als PFC’s propis”
on podreu veure els vostres PFC’s siguin o no visibles.

Proposta d’un PFC
Per fer això primerament us haureu de registrar amb el vostre usuari de les intranets UPC, fent
servir usuari/password on usuari és normalment nom.cognoms (nom d’usuari amb punt!).
L’oferta de PFC’s té 4 apartats que podeu plegar/desplegar segons les vostres necessitats. A
sota de cada camp hi ha una petita ajuda que indica quin és el propòsit o funcionalitat del
camp.
En el primer apartat teniu les dades del PDI que fa l’oferta, són les dades amb les que s’oferirà
el PFC, el nom de l’oferent, departament, el seu e-mail (on rebrà les notificacions) i d’altres
camps informatius. Aquí no cal que ompliu res, totes les dades s’extreuen del directori de la
UPC.

Manual 1 (PDI)

El manual 2 (EST) és el que va dirigit a estudiants i allà trobaran la guia per cercar, inscriure i
fer el seguiment d’ un PFC. Tant aquest manual com el de PDI esta previst que pateixin canvis
al moment d’entrar en explotació ja que segurament hi haurà canvis, per tant de moment
arriben fins a la inscripció però quan tot el cicle de gestió de PFC’s estigui en explotació donarà
suport a totes les accions possibles.
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Cerca de PFC’s

Dintre d’aquesta opció podeu fer cerca per titulacions, director, paraules clau (qualsevol paraula
que aparegui a l’enunciat) i títol. Si voleu veure la descripció del PFC i si té algun document
adjunt podreu accedir si feu clic a la icona d’informació

Inscripció
Per inscriure un PFC només cal que accedeixis a la pestanya “Demanar inscriure aquest PFC”

i verifiquis les teves dades. Una vegada fet això només caldrà primer el botó enviar.

Manual 2 (EST)

El següent manual, el manual 3 és el que va adreçat al personal de Gestió Acadèmica, i és on
se’ls explica com fer la cerca i sobre tot la càrrega dels arxius extrets de la nostra aplicació a
Prisma. També inclou el manual d’usuari de Prisma i els formats dels fitxers de càrrega,
aquests fitxers també estan disponibles al DVD annex a aquesta memòria al directori Prisma.
Igualment com passa als manuals de personal docent i d’estudiants, aquest manual no inclou
l’accés a l’històric, ja que és una funcionalitat que , encara que està implementada encara no
està clar si entrarà a l’aplicatiu en explotació.
Manual de PFC’s EUETIT per a la
Gestió de PFC’s
Cerca de PFC’s

Captura de pantalla 1 (Cerca)

La interfície de cerca és comuna i funciona de la següent manera; podeu fer cerca per
titulacions, director, paraules clau (qualsevol paraula que aparegui a l’enunciat) i títol. Si voleu
veure la descripció del PFC i si té algun document adjunt podreu accedir si feu clic a la icona
d’informació

Gestió de PFC’s
Per fer la gestió de PFC’s caldrà primer entrar a la intranet de l’escola i validar-se.
Una vegada aquí cal anar al bloc PFC’s, menú gestionar PFC’s.

Captura de pantalla 2 (Menú)

Les dues tasques que aquí teniu disponibles són la generació d’arxius de càrrega a Prisma dels
PFC’s i la generació d’arxius de càrrega a Prisma dels tribunals dels PFC’s.

Manual 3 (Gestió)

Per últim tenim el manual d’instal·lació (manual 4), que va adreçat al personal de SICT i, si fos
el cas, al personal tècnic del lloc on es volgués fer servir l’aplicatiu. Aquest manual ens guia
pels passos a seguir per posar en marxa el mòdul i consta dels següents passos:
•
•
•
•
•
•
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Copiar la carpeta
Entrar com administrador
Habilitar el mòdul
Comprovar les dependencies
Confirmar bbdd creada i la seva estructura
Assignar els permisos als grups pertinents

•
•
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Bloc Administració del mòdul
Mínim de seguretat.
Manual d’instal·lació del mòdul PFC’s
Índex

Copiar la carpeta

Entrar com administrador
Habilitar mòdul
Comprovar dependencies
Confirmar bbdd creada i estructura
Assignar els permisos als grups pertinents
Bloc
Administració del mòdul
Mínim de seguretat

Manual 4 (Instal·lació del mòdul de PFC's)

Documentació Doxygen
Una de les funcionalitats tractades al model de desenvolupament en drupal del CT és la
generació automàtica de documentació del codi.
He generat aquesta documentació i es pot trobar al DVD annex a aquesta memòria, al directori
CodiFont. Està la versió en HTML, XML i Latex.
Per tenir-hi accés en format HTML només cal obrir l’arxiu index.html de la carpeta comprimida,
al directori HTML. Per fer-lo servir cal anar desplegant pestanyes i així s’arriba a la descripció
de totes les funcions i els seus paràmetres.
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Funcionalitats
La llista de funcionalitats que ens vam marcar al inici van ser:
Proposta de PFC -> Introducció de dades al sistema. Ha d’oferir tots els camps necessaris.
Ha de ser només per professors de l’EUETIT.
Cerca pública -> Cerca als PFC’s de l’EUETIT accessible per tot el mon.
Només mostra alguna dada i dóna accés a la descripció completa.
Ha de permetre cercar per titulació, director i paraules clau.
Cerca privada -> Cerca als PFC’s on s’està relacionat.
El mateix que la pública
Exposició d’un PFC -> Mostra les dades d’un PFC.
Ha de mostrar totes les dades i desaparèixer quan el PFC estigui inscrit.
Edició d’un PFC -> Permet fer canvis a les dades d’un PFC.
Ha de mantenir la data de proposta i l’identificador del PFC.
Seguiment d’un PFC -> Una vegada el PFC ha pres forma, cal fer les gestions necessàries
perquè arribi a bon port; aquí les farem.
Només ha de poder interactuar el director, si finalment l’estudiant té accés, ha de ser
de lectura.
Inscripció de PFC -> Cal poder establir el vincle entre estudiant i PFC proposat.
Ha de quedar registre de la petició.
Gestió de PFC’s -> En un principi, definit com a tot el que hagi de fer personal gestor fora de
director, estudiant etc.
Ha de ser d’accés restringit a les persones que definim; no cal que sigui un grup, pot
ser una llista d’usuaris.
Administració -> Aquí hem de poder fixar els paràmetres de funcionament del mòdul.
Ha d’aparèixer el codi de l’escola.

I ara, havent acabat el desenvolupament; podem dir les que hem aconseguit, les que no, i les
que queden per versions posteriors de l’aplicació.
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Proposta
Cerca pública
Cerca/Propis
Cerca/Normativa
Veure PFC
Veure/Editar

Veure/Seguiment
Veure/Inscripció
Gestió/Càrrega a Prisma de preinscrits
Propera implantació:

Gestió/Càrrega a Prisma de tribunals
Històric/Cerca pública
Històric/Cerca propis
Històric/Veure PFC
Reserva d’espais
Cerca/Relacionats

No assolides:

Script de sincronització de dades entre el servidor de Prisma a Barcelona i la rèplica de
Campus Terrassa

Raó: En el transcurs del desenvolupament d’aquest projecte, als SICT-EUETIT, el meu
company Carles Zapater ha trobat una manera de fer la sincronització de dades ràpida i
eficientment, per tant queda descartat. Cal tenir en compte que abans calia un procés de més
d’una hora per sincronitzar les taules de l’EUETIT, mentre que ara es pot fer en poc més de cinc
minuts la importació de dades de tot el Campus de Terrassa. La clau ha estat el plantejament
multi-fil. Malgrat tot, dins d’aquest projecte s’ha desenvolupat un mòdul de control de les
taules importades per tal de facilitar la seva gestió, mòdul que s’acabarà fora d’aquest
projecte. Aquest mòdul s’inclou al DVD annex, directori Drupal, subdirectori VM.
Reserva d’espais
Raó: Un altre dels projectes que s’està duent a terme als SICT és un mòdul de reserva
d’espais a Drupal, però amb retard, per tant caldrà desenvolupar-ne un (encara que no tingui
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totes les funcionalitats que les que tindrà el futur mòdul de reserva d’espais per a tot el
Campus Terrassa).
El plantejament inicial va ser comunicar-se amb el mòdul per a tot el campus.
Com passa amb el mòdul de control de les Vistes Materialitzades de Prisma, el mòdul de gestió
d’espais s’acabarà fora d’aquest projecte, prioritzant la entrada en explotació de les
funcionalitats d’inscripció i gestió.
En tot cas penso que cal remarcar el fet que s’hagin cobert tots els casos i que només quedi
per a implementar en un futur, una de les funcionalitats definides en un principi, la reserva
d’espais.
Manuals
Els manuals eren un dels objectius, i com es pot veure a l’apartat anterior s’ha assolit, malgrat
tot, els manuals són documents vius que no paren de canviar per adaptar-se a les necessitats
dels seus lectors, així que queden oberts a futures modificacions.
Explotació
L’objectiu més important i difícil d’aquest projecte era la practicitat, cosa que passa
inevitablement per la entrada en explotació de l’aplicatiu. Aquest objectiu, encara que falta
per “obrir al públic” totes les funcionalitats, s’ha aconseguit, ja que , des de l’u de juny de 2009
està en explotació (Proposta i cerca) i s’han anat obrint funcionalitats fins a dia d’avui.
Queden ampliacions per fer i, igual que passa amb els manuals, estic obert a les modificacions
necessàries per adaptar el resultat del meu projecte final de carrera als “clients” que té; la
comunitat UPC i en concret la de l’EUETIT.
Possibles ampliacions i millores properes
La modularitat de Drupal permet afegir constantment modificacions i ampliacions al codi ja fet;
algunes de les més interessants son:
Provar l’ús a varies escoles
Crear llibreries d’accés a les Vistes Materialitzades i a LDAP per fer-les servir a tot CT
Generar estadístiques
Generar RSS per avisar de nous PFC’s i els canvis d’estat
Sincronitzar amb calendari
Botó tornar a proposar (amb un nou pfc_id)
Vincular PFC’s múltiples
Comunicació amb el mòdul de Reserva d’espais
Comunicació amb Moodle (Campus Digitals)
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Emmagatzemament de les memòries i annexes al magatzem de dades de la UPC i posterior
consulta des de l’aplicatiu mitjançant l’històric.
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També cito de http://drupal.org.es/drupal el glossari de terminologia orientat a Drupal, que de
ben segur ajudarà en algun punt de la lectura i que he ampliat amb alguns termes.
El glossari descriu el vocabulari usat per Drupal i la comunitat Drupal.

B
Block
Blocks són els blocs de navegació o el contingut addicional que en general, estan en el costat
esquerre o dret d'una pàgina quan ho veiem al navegador. Els blocs poden ser col·locats en
altres llocs a través de la configuració de l'administrador. Els blocs no són nodes, són sol una
forma de dades de posicionament dins d'una pàgina. L'aspecte dels blocs poden ser controlats
per cada un dels temes mitjançant la definició del (code: block($subject,$content,$region =
"main")) mètode.

C
CCK (Content Construction kit)
Un potent mòdul contribuït que permet als desenvolupadors definir camps personalitzats i els
tipus de contingut. Existeix una varietat de mòduls d'extensió per a CCK que permet
definicions espacials en camps tals com|com a imatges, dates, i de valors computeritzats.
Core o Drupal core
Es refereix als arxius|arxivaments de Drupal i els mòduls inclosos amb el projecte de
descàrrega de Drupal.
Core committers
Un equip de desenvolupadors de Drupal que revisa els canvis proposats en el nucli de Drupal i
manté codi. Ells són els únics que tenen accés d'escriptura al reposador CVS bàsic.
Core contributor
Core contributors són els desenvolupadors de programari que contribueixen pegats,
documentació de codi o documentació per al nucli de Drupal. Les contribucions són revisades
pels seus parells i acceptades pel Core Committers
Code freeze
Es refereix a una data en la qual les noves característiques no poden anar en la pròxima versió
de Drupal, llevat que els canvis es han específicament realitzades pel Core Committers, i fins i
tot llavors només quan l'impacte sobre altres sistemes és mínim. En aquest moment se
centren en la codificació de Drupal en els canvis bàsics de correcció d'errors|fallades i les
millores d'usabilitat Es el moment en què el que els desenvolupadors de mòduls contribuïts
puguin començar atreballar sobre l'actualització del seu codi per treballar amb la pròxima
versió de Drupal.
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Cron (curt per a cronògraf) és un planificador de comando que executa comandos o scripts
(grups de comandos) automàticament, s'especifiquen intervals d'hora/data. Drupal utilitza un
"cron job" per realitzar tasques periòdiques que ajuden a mantenir Drupal executant-se de
manera fluida i eficient.
CVS (Concurrent Versions System)
CVS és un sistema de control de versions usat pels core contributors per coordinar els seus
canvis en el codi central. CVS registra tots els canvis a un projecte determinat en un arbre de
directoris anomenat un reposador CVS.

F
Filter
Els filtres s'utilitzen per a línies de html, php, javascript, i altres elements indesitjables del
contingut abans que les pàgines es mostrin. És possible crear filtres personalitzats que
permeten o prohibeixen sol les etiquetes que vostè desitgi.

G
General Public License
La Llicència Pública General de GNU o més coneguda pel seu nom en anglès GNU General Public
License o simplement el seu acrònim de l'anglès GNU GPL, és una llicència creada per la Free
Software Foundation a mitjan els 80, i està orientada principalment a protegir la lliure
distribució, modificació i ús de programari. El seu propòsit és declarar que el programari cobert
per aquesta llicència és programari lliure i protegir-lo d'intents d'apropiació que restringeixin
aquestes llibertats als usuaris.
Existeixen diverses llicències "germanes" de la GPL, com la llicència de documentació lliure de
GNU (GFDL) que cobreix els articles de la Wikipedia, l'Open Audio License, per a treballs|feines
musicals, etcètera, i altres menys restrictives, com la MGPL, o la LGPL (Lesser General Public
License, abans Library General Public License), que permeten l'enllaç dinàmic d'aplicacions
lliures a aplicacions no lliures.
Obtingut de: http://es.wikipedia.org/wiki/GPL
Log
Un registre és simplement una llista d'esdeveniments registrats que continguin dades
d'utilització, dades de rendiment, errors, advertències|advertiments i la informació operativa.
Watchdog és el principal registre d'esdeveniments de Drupal.
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Menu

A Drupal, l'acabo menú es refereix tant als elements de navegació en la pagina, i al sistema
intern de Drupal per tramitar les sol·licituds. Quan s'envia una petició a Drupal, el sistema de
menús utilitza l'URL per determinar quines funcions cridar.
Module
Un mòdul és un programari (codi) que estén les característica i/o funcionalitats de Drupal.
Mòduls bàsics són els que s'inclou amb la descàrrega principal de Drupal. Mòduls contribuïts (o
"contrib") estan disponibles per a descàrrega independent dels mòduls de la secció de
descàrrega. Nota: s'asseguri que la versió del mòdul contribuït que desitja utilitzar coincideix
amb la seva versió de Drupal, "releases section" llista els mòduls per a les versions de Drupal.

N
Node
Gairebé tot el contingut de Drupal s'emmagatzema com un node. Quan les persones es
refereixen a un "node" tot el que significa és una peça de contingut emmagatzemat dins de
Drupal. Un node pot ser una enquesta, una història, una imatge, una pàgina del llibre, etc.

P
Path
Quant a Drupal, path normalment es refereix a la ruta d'una funció específica o peça de
contingut. Drupal pot utilitzar "clear URL" (URL netes) quan el modulo path aquesta habilitat.
Permission
1)Drupal - Permisos de controlar l'accés a la creació de continguts, modificació i administració
del lloc a nivell de l'aplicació. Els administradors assignen permisos a les funcions (rols), a
continuació, assignen funcions (rols) als usuaris. El primer usuari d'un lloc de Drupal (uid =1)
rep automàticament tots els permisos, no importa que rol pertany l'usuari. L'usuari anònim és
uid =0.
2)Unix/Linux/Windows - Permisos de la configuració de seguretat es restringeix o permet als
usuaris accedir a la informació que exerceix certes funcions en el nivell de sistemes operatiu.
En el cas dels arxius|arxivaments d'Unix o Linux, hi ha tres tipus de permisos: llegir, escriure i
executar.

R
Roles
Roles, són conjunts de permisos que es poden aplicar als usuaris individuals. Els usuaris poden
tenir més d'un rol. Dos rols; usuari autenticat (que els usuaris es registren per obtenir un
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compte) usuari anònim (els que ja sigui un sense compte o no ha entrat) se subministren per
defecte amb la instal·lació de Drupal, però poden ser configurats i el primer usuari (uid1) pot
crear rols addicionals.
RSS
És l'acrònim de Really Simple Syndication, una família de formats RSS utilitzada per publicar
freqüentment continguts actualitzats, com|com a entrades de blogs, titulars de notícies o
podcasts. Un document RSS (que es diu feed, web feed o canal) conté un resum del seu
contingut (teaser) d'un lloc web associat o el text complet.

S
Style
Un arxiu|arxivament CSS (o arxius|arxivaments), remplazan el CSS per defecte d'un tema o
motor. Apareix en el tema, en la llista de selecció amb la mateixa prioritat com|com a temes i
plantilles.

T
Tarball
En informàtica, tar ("curt per a tapi arxivi") és un format de fitxer i el nom del programa
utilitzat per manipular aquests arxius|arxivaments. L'acabo tarball s'utilitza per descriure un
arxiu|arxivament que s'ha creat amb el comando tar. "A.tar" és comunament referit com un
arxiu|arxivament tar. Tarballs es usar en la comunitat de desenvolupadors per reunir
col·leccions d'arxius|arxivaments al mateix temps que es preserva el sistema
d'arxius|arxivaments d'informació com a usuari i grup de permisos, dates, i una estructura de
directoris.
Taxonomy
La taxonomia és, literalment, "la ciència de la classificació". La taxonomia del sistema Drupal
permet als usuaris classificar el contingut utilitzant les etiquetes i l'administrador dels termes
definits. És una eina flexible per a la classificació de contingut amb moltes característiques
avançades. Per a més informació, sobre el sistema de taxonomia veure dins de la seva
documentació.
•

term

una etiqueta, categoria o paraula clau, és a dir el que s'assigna als nodes. Els termes poden ser
fills o pares d'altres per crear jerarquies. Els termes són l'única part jeràrquica del sistema.
•

vocabulary

una col·lecció de termes que comparteixen algun tipus de relació amb els altres. El vocabulari
no és part de cap jerarquia com a tal.
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el nom de tot el sistema i el nom del mòdul que l'aplica. Aquest solia ser el nom de l'element
de menú al menú d'administració.
•

category

la més recent "user friendly" el nom per a la taxonomia i nou nom per als elements de menú.
S'ha canviat un parell de versions enrere pel qual els principiants semblaven tenir por de la
paraula "taxonomia" - però l'ambigüitat de la paraula "Categoria" sembla haver creat més
confusió que el que resol.
Teaser
Les primeres paraules o frases d'una peça de contingut, en general amb un enllaç al node
complet.
Template
Un HTML-write-readable arxiu|arxivament que és la majoria de HTML amb codi especial per
substituir els valors proporcionats per un motor.
Theme
Un theme és un arxiu|arxivament o col·lecció de fitxers (php, el tema, css, jpg, gif, png), que en
conjunt determinen l'aspecte i la imatge d'un lloc web. Aquests arxius|arxivaments són
utilitzats sovint per un tema dels motors disponibles per a Drupal que és un arxiu|arxivament
PHP de les funcions que al seu torn són arguments de marques HTML. El mòdul de Drupal
theme defineix les funcions que poden ser anul·lats pel tema de l'arxiu|arxivament. Hi ha
altres temes disponibles la secció descàrregues.
Theme engine
Un tema del motor és un conjunt de scripts de codi que interpreta i fa temes en un lloc més
fàcil. Això pren el contingut generat de forma dinàmica i els torna com HTML. Drupal disposa
de tres motors en el tema a més de ser capaç d'escriure un tema que ignora el tema del motor.
El tema per defecte del motor phpTemplate. Es vegi el tema "theme engines" de la secció
descàrregues per a contribuidores de motors.

U
URL (uniform resource locator)
Un URL és la direcció|adreça que defineix la ruta per localitzar un objecte en un servidor
d'internet. En general, la sintaxi d'una URL que contingui el sistema, anomeni de l'ordinador
central, port, ruta i nom d'arxiu|arxivament, per exemple; http://www.drupal.org/node/937.
User
Algú que utilitza un lloc web, en Drupal més comunament es refereix a algú que s'ha
"registrat" en un lloc web, o va tenir un "compte" creat, i es autentico com a membre del lloc

68

Gestió de PFC’s EUETIT

2009

("usuari autenticat"). Però també pot referir-se a algú que no s'ha registrat i només veu el
contingut "publico" del lloc ("usuari anònim"). Aquests dos tipus d'usuaris corresponen als dos
"rols" per defecte, que són creats per la instal·lació de Drupal.

V
Views
Un potent mòdul contribuït, permet als desenvolupadors una simple interfície gràfica per
modificar la presentació de continguts. View permet la selecció de camps específics per
mostrar, filtració de diversos atributs de node, l'elecció d'opcions de disseny bàsic (és a dir,
llista, full node, teasersm etc.), i altres funcions més avançades. Molts desenvolupadors de
Drupal consideren aquest mòdul un dels més essencials per a la creació del lloc en general.

W
Weight
Weight és un terme usat per Drupal per definir l'ordre de prioritat d'una funció que es
processa o un bloc/node que es mostra. A partir de Drupal 6, el weight sobre el camp s'ajusta
dinàmicament utilitzant una interfície d'arrossega i deixar anar. Nota: El valor més baix (-10)
que flota al cim de les llistes, mentre que el valor mes alt (+10) apareixerà a l'inferior de les
llistes.
WYSIWYG
WYSIWIG és un acrònim del que veus és el que vostè aconsegueix, utilitzat en informàtica per
descobrir un mètode en el qual el contingut és editat mitjançant un interfície que permet a un
usuari el format de contingut similar al producte acabat.
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