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Resum
El marc d’aquest projecte està situat dins la tendència evolutiva de la Web 1.0
a la Web 2.0. Es tracta d’una nova actitud dels dissenyadors i programadors
Web que es reflexa als actuals llocs i aplicacions, formant una nova Web molt
més intuïtiva, útil i participativa. Actualment aquestes noves tendències, fan
que Internet actuï com a punt de trobada de diverses comunitats i de persones
individuals.
Aquest canvis han provocat que el concepte original de Web (pàgines
estàtiques on era necessari el FTP per actualitzar contingut) hagi quedat
pràcticament en desús, ja que no permet una actualització fàcil i constant dels
continguts. Paral·lelament, el concepte de CMS (Content Management
System) ha recorregut el camí contrari al de les pàgines estàtiques i, han
aparegut molts tipus de gestors de continguts, com ara Joomla, Drupal i
Wordpress que són els més importants.
Tot aquest moviment en les tendències d’utilització d’Internet porta a que
tothom acabi tenint, si és que encara no el té, el seu espai virtual propi, ja
sigui mitjançant les xarxes socials, els blogs o portals web més desenvolupats.
La Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca (SCRB), coneguda pels seus
socis com La Societat, es una entitat cultural i recreativa sense ànim de lucre
que també s’ha apuntat a aquesta tendència. Vol estar present a la xarxa i vol
fer-ho traient partit d’aquestes eines que formen la Web 2.0.
L’entitat vol posar en marxa un portal que, un cop finalitzat aquest projecte,
difongui l’activitat de l’entitat i fomenti la participació entre els seus socis. Per
aconseguir-lo s’ha utilitzat Drupal com ha eina de desenvolupament, després
de fer un estudi entre els diferents CMS existents i atenent als requisits de
l’entitat.
Per finalitzar, per a que el portal passi a estar operatiu cal posar-lo en línia el
que requereix la contractació d’un servei de hosting i la gestió del domini propi
de l’entitat. Aquest projecte plasma tot el procés de la creació del portal, des
de l’estudi inicial fins la posada en funcionament, sense deixar de banda els
aspectes legals en quan a la llei de protecció de dades.
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Overview
The framework of this project is positioned inside evolutive tendency of web 1.0
to Web 2.0. It is a new attitude of designers and programmers that is reflected
in the current webs and applications. This form a new concept of web, more
intuitive, useful and participative.
Nowadays this tendency has made that Internet acts like a tie of different
communities and people.
Blogs, networks, wikis...have entered in our lives.
This changes have made that the original concept of web (static pages where
were necessary FTP to up to date contents) has fallen into disuse. At the same
time the concept of CMS (Content Management System) has made an
opposite way of the static pages and has appeared a lot of types of content’s
solicitors, for example Joomla, Drupal and Worpress. These are he most
important.
All activity of Internet makes people to have their own virtual spaces like
networks, blogs or webs.
The “Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca (SCRB)” knows by theirs
members like “La Societat”. It is a cultural and recreational entity without
lucrative goods and it has joined too in this tendency. They want to be in the
net and be part of Web 2.0.
This entity wants to make a web that disseminates the entity’s activities and
encourages the participation of their members.
The intention of this web is to be used by their community without high
technical knowledge.
In a previous studio with the different CMS Drupal has been the main tool for
the project’s development.
At last, for obtain that the web will be operative it has to be in and needs to
contract a hosting service and its domain
This project gives expression to all the process of the creation’s web.
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INTRODUCCIÓ
El marc d’aquest projecte està situat dins la tendència evolutiva de la Web 1.0 a
la Web 2.0. Es tracta d’una nova actitud dels dissenyadors i programadors Web
que es reflexa als actuals llocs i aplicacions, formant una nova Web molt més
intuïtiva, útil i participativa. Actualment aquestes noves tendències, fan que
Internet actuï com a punt de trobada de diverses comunitats i de persones
individuals. D’aquesta manera una sèrie de serveis basats en la Web (blogs,
les xarxes socials, les wikis, etc.) comencen a formar part de les nostres vides
Aquest canvis han provocat que el concepte original de Web (pàgines
estàtiques on era necessari el FTP per actualitzar contingut) hagi quedat
pràcticament en desús, ja que no permet una actualització fàcil i constant dels
continguts. Paral·lelament, el concepte de CMS (Content Management System)
ha recorregut el camí contrari al de les pàgines estàtiques. Apareix al voltant de
l’any 1995 i juntament amb la tendència cap a la Web 2.0 i l’evolució de les
eines OpenSource el situen com una eina de desenvolupament webs molt
important i totalment a l’ordre del dia dels programadors i dissenyadors.
Tot aquest moviment en les tendències d’utilització d’Internet porta a que
tothom acabi tenint, si és que encara no el té, el seu espai virtual propi, ja sigui
mitjançant les xarxes socials, els blogs o portals web més desenvolupats.
Aquest fet no només afecta a les persones, sinó que tot tipus d’organitzacions
Empreses, associacions de veïns, escoles o entitats culturals o esportives, tots
es mouen en aquesta direcció. Les raons són diverses, per una banda, la
creixent demanda d’un espai a Internet on agrupar tota la informació del grup
per part dels seus integrants (sobretot per les noves generacions en les que
comença a ser una necessitat, al tenir-ho tant assumit). Per altra banda, els
membres d’aquestes entitats, empesos per intentar treure profit de les noves
oportunitats d’interacció que ofereixen aquestes tecnologies, és mostren més
interessats i disposats a fer un esforç per donar un millor servei al grup o
associació.
De fet, el creixement en l’ús dels CMS està essent tant ràpid degut a que
cobreix les necessitats d’un ventall molt ampli d’usuaris, des de
desenvolupadors professionals que necessiten crear comunitats grans amb
moltes funcionalitats, a persones que volen actualitzar i compartir tot opinions
o fotos a través d’un blog, sense necessitat de tenir coneixements de creació
web ni dels llenguatges de programació.
La Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca (SCRB), coneguda pels seus socis
com La Societat, es una entitat cultural i recreativa sense ànim de lucre que
també s’ha apuntat a aquesta tendència. Vol estar present a la xarxa i vol ferho treien partit d’aquestes eines que formen la Web 2.0.
L’entitat vol posar en marxa un portal que, un cop finalitzat aquest projecte,
difongui l’activitat de l’entitat i fomenti la participació entre els seus socis. A més
cal que el portal pugui ser mantingut pels propis socis sense necessitat de
coneixement tècnics específics. Aquest és l’objectiu final d’aquest projecte. Per
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aconseguir-lo s’ha pensat utilitzar un CMS que prèviament cal seleccionar entre
les diferents opcions de software existents i atenent als requisits de l’entitat. Un
cop triat el software cal instal·lar-lo i configurar-lo per a complir amb el màxim
de les peticions que fa l’entitat. Per finalitzar, per a que el portal passi a estar
operatiu cal posar-lo en línia el que requereix la contractació d’un servei de
hosting i un domini propi de l’entitat. Tampoc es volen perdre de vista les
implicacions legals que poden aparèixer al tractar amb informació d’usuaris del
portal concretament tot el referent a la llei de protecció de dades.
A continuació s’introdueix els diferents capítols i fases del projecte, tot marcant
una sèrie d’objectius a assolir que apareixen descrits detalladament a cadascun
d’ells.
El primer capítol parteix de la definició i funcionament dels CMSs, i s’estudia el
seu ús. D’aquesta manera comença el primer contacte amb la tecnologia a
utilitzar. Un cop familiaritzats amb el concepte de CMS, al capítol 2 es mostren
els requeriments i funcionalitats demanades per l’entitat. En aquest capítol es
comença a veure que haurà de poder fer el portal de l’entitat i quines són les
necessitats de l’entitat com a comunitat.
Un cop conegudes les funcionalitats i els requeriments a cobrir, cal comparar
les diferents opcions de software a tenir en compte i finalment fer l’elecció del
més indicat. Això es realitza al capítol 3.
El capítol més dens és el quart on s’explica detalladament el procés de
desenvolupament del portal; quins mòduls s’han instal·lat, l’estructura de la
informació i com s’ha configurat tota la web, els permisos d’usuaris, els menús
per accedir al contingut o a la plantilla que s’ha utilitzat, entre d’altres elements.
Per fer-ho, s’ha organitzat el contingut tal com ho fa l’administració del CMS
escollit : Gestió del contingut, Gestió d’usuaris, Construcció del lloc i
Configuració del lloc. També es comenten les implicacions legals que té
mantenir una base de dades amb informació personal.
Un cop detallat aquest procés i per fer operatiu tot el treball anterior, en el
cinquè capítol s’exposa com s’ha instal·lat i configurat el CMS a un servidor que
prèviament s’ha escollit a partir d’una tria d’ofertes comercials de hosting.
També s’explica com s’ha gestionat el domini que l’entitat ha proporcionat i com
s’ha posat en marxa un servei extern al CMS, el correu corporatiu de l’entitat.
Finalment es presenta un pressupost total del projecte.
Ja per acabar, a l’últim capítol es presenten les conclusions d’aquest projecte,
tot comentant quins objectius marcats inicialment s’han assolit i quins no.
També es repassa quins elements s’han afegit i es mostra un seguit de
possibles línies de futur a seguir en una segona fase de desenvolupament, un
cop el portal ja estigui operatiu .

Content Management System

CAPÍTOL 1.
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CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

1.1 Introducció: Definició
Podríem traduir Content Management System (CMS) com a sistema de gestió
de continguts. És un software per a la creació i administració de pàgines web
dinàmiques, tals com bitàcoles, fòrums, intranets, pàgines corporatives, portals,
etc. Bàsicament, aquest software crea l’estructura de suport de la web i el
contingut s’emmagatzema a una o diverses bases de dades que interactuen
amb el programa.
D’aquesta manera, els CMS diferencien molt clarament el contingut respecte al
disseny i la configuració de la pàgina, independitzant un de l’altra. Aquest fet,
permet canviar una part sense que l’altra es vegi afectada i facilita que diferents
usuaris puguin accedir, modificar i crear nou contingut sense què l’estructura
del lloc web variï.
Els gestors de continguts tenen dues interfícies: la pública, que es coneix com
el Front-End del lloc web, i la part administrativa, coneguda com a Back-End.
Normalment, estan visualment diferenciades, però això depèn directament del
software amb el qual s’ha realitzat la web.
Una altra característica important dels CMS, és que permeten la creació de
diferents perfils d’usuari, donant nivells de permisos diferenciats associats a
determinades tasques. Aquesta definició de nivells permisos ofereix a
l’administrador de la web moltes possibilitats, ja que no només un o pocs
usuaris poden modificar la web, com passava amb les webs estàtiques
tradicionals. A la Fig. 1.1 es presenta un escenari típic en el que es mostra com
els usuaris interactuen amb el CMS i cada perfil té uns permisos clarament
diferenciats. Així, la cooperació entre els usuaris de la comunitat facilita el
desenvolupament dinàmic de la web, ja sigui en quan a contingut o a
administració del lloc.

Fig. 1.1 Exemple de funcionament dels perfils d’un CMS
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1.2 Funcionament
Segurament, la característica més important d’un sistema de gestió de
contingut és la gestió online de la web. L’estructura de suport que es crea amb
la seva instal·lació permet realitzar les diferents tasques de manteniment,
administració i actualització de contingut mitjançant el navegador web. Així
doncs, no cal que es pugin arxius via FTP (File Transfer Protocol), com es feia
tradicionalment amb les webs estàtiques, facilitant molt l’actualització del lloc.
Per accedir a una web creada amb un CMS, s’utilitza el protocol HTTP
(Hypertext Transfer Protocol), tal i com es faria amb qualsevol altre web. El
gestor de continguts genera la resposta a les peticions de l’usuari en HTML
(HyperText Markup Language), amb la particularitat que aquesta resposta és
fruit d’un procés transparent a l’usuari on interactuen tots els elements del
CMS: servidor web, l’intèrpret PHP, la base de dades i altres elements
independents a la web, com ara servidors d’email , d’àlbums de fotografies o
similars.
La Fig. 1.2 mostra aquest procés: des de la petició HTTP, fins a generar la
resposta HTML. En aquest cas, es tracta del procés seguit per un CMS escrit
en llenguatge PHP (PHP Hypertext Pre-processor), tot i que es podria traslladar
a d’altres escrits amb la gran majoria de llenguatges utilitzats en l’àmbit dels
gestors de contingut.

Fig. 1.2 Esquema funcionament bàsic d’un CMS escrit en PHP
El detall del procés s’explica com segueix. Qualsevol dels navegadors web
existents, per accedir a un pàgina genera una petició HTTP cap al servidor web
(fletxa blava a la figura), independentment sobre quin sistema i llenguatge
estigui escrita la pàgina. El servidor web, en aquest cas l’Apache, accedeix a
l’estructura de la web escrita en PHP i ho passa a l’intèrpret de PHP (fletxa
verda). Aquest, s’encarrega d‘executar el codi i omplir-lo amb el contingut que
està emmagatzemat a les base de dades, o amb elements amb els quals
interactua, com un servei de correu electrònic o un àlbum online (fletxes
vermelles). Un cop l’intèrpret ha realitzat aquesta unió, el servidor web respon
amb la web generada amb HTML (fletxa taronja).

Content Management System
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1.3 Tipologia de CMS segons funcionalitat
Existeixen molts tipus de sistemes de gestió de continguts, però des del punt
de vista de funcionalitat per la que s’empren, es diferencien en dos grans blocs:
CMS genèrics i CMS especialitzats:

1.3.1 CMS genèrics
Són aquells que permeten desenvolupar i implementar diferents solucions
personalitzades depenent la funcionalitat del lloc web, normalment a través
d’un portal inicial.
A més a més, aquests, permeten a partir de mòduls o extensions donar una
ampli ventall de funcionalitats que en el paquet bàsic de l’aplicació no hi són.
Així es dota a l’aplicació d’una flexibilitat molt gran per implementar moltes
funcionalitats, com ara crear un àlbum de fotos, o fer una tenda virtual.
Una llista dels CMS genèrics més importants i amb major presència a la xarxa
estaria formada per: Plone, Joomla, Drupal, Postnuke, e-107, DotNetNuke,
CMS made simple, MS SharePoint, Dragonfly CMS i mojoPortal.

1.3.2 CMS Especialitzats
Per altre banda, també existeixen molts paquets de sistemes de gestió de
continguts més concrets, que de forma bàsica i sense haver d’instal·lar paquets
suplementaris, realitzen una funció molt clara, com un fòrum, un blog o una
tenda virtual. Tot i així, poden haver-hi extensions per implementar temes
personalitzats o funcions extres, però sempre enfocades cap a la seva
funcionalitat especifica.
D’aquesta manera, el desenvolupament de CMS dedicats a una funció concreta
també ha crescut els últims anys, donant servei a la demanda especifica de
diferents sectors de la societat.
A continuació, s’ha realitzat una classificació, enumerant també els CMS més
importants per a cada grup.
-

Bitàcoles (blogs): Permeten la publicació de noticies o articles en ordre
cronològic, permetent-hi la comunicació amb els lectors via comentaris.

Exemples: Wordpress, Bordares, Textpattern, Perb2evolution, Movable Type,
Nucleus CMS, Simple PHP Blog.
-

Fòrums: Per a donar suport a discussions o opinions en línia.

Exemples: miniBB, MyBB, phpBB, punBB, Simple Machines Forum.
-

Galeries d’imatges: Coppermine, Gallery, Gallery 2, TiddlyWiki.
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Wikis: lloc web on es van publicant articles i on els diferents usuaris de la
comunitat poden modificar, comentar, o afegir informació. La informació va
canviant amb el temps.

Exemples: Dokuwiki, MediaWiki, TiddlyWiki, WikkaWiki, Pmwiki.
-

e-Learning: ,entorns educatius via telemàtica que permeten l’ús d’aules
virtuals per a distribuir apunts online, fer exercicis, exàmens, publicació de
notes etc..

Exemples: Mahara, Moodle1, WebCT, SumTotal, Blackboard i eCollege.
-

ONG: Existeix també software especial per a construir portals de ONGs,
amb funcions especifiques per aquests: fundraising, los stakeholders, CRM,
etc.

Exemples: Common Knowledge Content
Management, Avenet NonprofitOffice
-

Server,

GetActive

Content

eCommerce: Per a sites especialment dedicats a la venda d’articles o
serveis: el comerç electronic. osCommerce (llicència GPL) , Dynamicweb
eCommerce (comercial) són els dos grans paquets aplicatius d’aquest
àmbit.

1.4 Tipologia CMS segons llicencia del codi
Una altra forma de diferenciar els sistemes de gestió de continguts, és segons
la llicencia que s’utilitza en el codi. Aquestes poden ser propietàries o de codi
obert.
Tot i que existeixen sistemes de gestió de continguts comercials, gràcies a les
llicències com ara la GNU GPL, la majoria de sistemes utilitzen llicencies de
codi obert.
D’aquesta manera, el codi font és públic i és pot modificar, copiar o distribuir
lliurement. Això ha significat que el seu desenvolupament sigui molt més ràpid;
es realitzen personalitzacions de temes, correccions, es creen nous mòduls,
extensions i es tradueixen a molts idiomes molts dels recursos. A més a més,
també serveixen com a base per a nous sistemes de gestió de continguts, que
de manera constant van apareixent.
Aquest fet, juntament amb la gran dimensió d’usuaris a Internet, ha fet que
l’evolució dels CMS els últims anys sigui molt elevada i que actualment
existeixin moltes possibilitats a l’hora d’escollir-ne un, i que a més a més
tinguem solucions estables, extensibles i a cost zero.

1

La web Atenea, el Campus Digital de la UPC, utilitza Moodle
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Això no vol dir que només els usuaris a nivell particular utilitzin aquests gestors
de contingut, ja que moltes empreses importants han migrat les seves webs a
aquests sistemes de web dinàmiques, integrant tot tipus de contingut.
Podem dir que el codi obert, en aquest camp, és un clar guanyador respecte el
codi propietari, i que això ha comportat una gran diversificació de mòduls,
extensions, idiomes, etc, dins de cadascun dels CMS de codi obert.
Per a la realització d’aquest projecte, s’han tingut en compte només solucions
amb llicència de codi obert, i per tant gratuïtes (vegeu el capítol 2).

1.5 Tipologia CMS segons llenguatge de programació
Molt relacionat amb el punt anterior, existeixen diversos llenguatges de
programació amb els quals escriure els CMSs. El fet que la filosofia de codi
obert s’hagi assentat entre els gestors de contingut, fa que els llenguatges
predominants en aquest àmbit segueixin també aquesta filosofia, i per tant
estiguin també escrits en codi obert.
Tot i així, s’ha de comentar que existeixen CMS OpenSource, escrits amb
llenguatges
de programació propietaris (C# o .Net), però el seu
desenvolupament no és comparable amb els que el seu codi font és obert.
Els CMS més coneguts són programats amb llenguatges interpretats tals com
PHP (PHP Hypertext Pre-processor) (el majoritari), Perl, Ruby o Java pel que fa
a programari lliure, i amb ASP (Active Server Pages) o JSP (JavaServer
Pages), pel que fa al comercial.
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CAPÍTOL 2.

REQUERIMENTS I FUNCIONALITATS
DEMANADES PER L’ENTITAT.

2.1 Introducció
Per a tal de poder triar correctament el CMS a utilitzar, cal tenir en compte els
requeriments que l’entitat imposa així com les funcionalitats que finalment
s’hauran d’implementar al lloc web.
Per ordenar aquests requeriments i funcionalitats, s’han separat en tres blocs,
ordenats per la seva rellevància final: requeriments bàsics, funcionalitats
bàsiques, i funcionalitats a estudiar.
Amb aquesta informació, es buscaran els CMS que s’ajustin més a les
necessitats de l’entitat, o si més no, tinguin un seguit de extensions o mòduls,
que ofereixin els serveis desitjats.

2.2 Requeriments bàsics
En aquest punt, s’enumeren aquells requisits indispensables per a l’entitat, de
manera que els CMSs que no puguin oferir aquestes característiques, seran
descartats.
-

Idioma: Al ser una entitat cultural catalana i a l’estar el lloc Web en un
domini .cat és un requisit indispensable que es pugui utilitzar la llengua de la
nostre cultura, el català.

-

Cost del software: Al ser una entitat sense ànim de lucre, i per tant amb un
pressupost baix, cal que s’adapti a les seves possibilitats, de manera que si
és possible no requereixi una despesa econòmica. Per tant, l’opció ideal és
el software amb llicencia de codi obert i gratuït

-

Gestió i actualització fàcil i amena: Un cop estigui en funcionament el lloc
web, cal que la seva administració no requereixi uns coneixements tècnics
específics, i que per tant, qualsevol persona de l’entitat amb uns
coneixements bàsics d’ofimàtica i Internet pugui actualitzar els continguts.

-

Bon suport tècnic, estabilitat i actualització: També, és una necessitat que el
software utilitzat sigui estable, i tingui una comunitat d’usuaris accessible i
de qualitat, que permetin resoldre els dubtes que puguin anar apareixen
amb l’ús del software. És recomanable també que el software triat sigui
actualitzat amb regularitat, com una garantia més de la seva vigència de
cara a beneficiar-se de possibles millores.

Requeriments i funcionalitats demanades per l’entitat

9

-

Software multiplataforma: el lloc ha de ser accessible des dels diferents
sistemes operatius (bàsicament Windows, Linux i Macintosh) i els diferents
navegadors web (Explorer, Mozilla Firefox, Safari, etc)

-

Gestió d’usuaris - perfils i permisos: Al ser una entitat cultural, on hi ha
diferents agrupacions clarament separades (escacs, castellers, gegants, ....
cal que hi hagi un sistema de permisos que permeti modificar diferents parts
del portal a diferents grups i/o usuaris. S’haurà de poder diferenciar
clarament entre, per exemple, els perfils de: administradors del lloc,
administradors de cada secció, socis de l’entitat, usuaris no socis etc.

-

Accessibilitat: seria desitjable que el software seleccionat permetés crear
llocs webs que compleixin una sèrie de requisits per a que sigui accessible
per a persones amb discapacitats.

2.3 Funcionalitats del lloc web
A part dels requeriments comentats anteriorment, el software escollit ha de
poder donar servei a un seguit de funcions que són d’interès per l’entitat. A
continuació es descriuen aquestes funcionalitats, diferenciant entre aquelles
que són realment necessàries, i d’altres que poden ser d’interès.

2.3.1 Funcionalitats bàsiques
Són aquelles que són realment són importants pel funcionament del portal final.
-

Intranet de gestió de Base de Dades: S’ha de crear una base de dades per
poder fer la gestió i l’explotació de la informació dels socis de l’entitat i el
portal. S’haurà de poder definir camps de la base de dades, omplir-la,
modificar-la i fer cerques. També haurà de tenir en compte els permisos, on
el perfil d’administrador tingui accés a tota la base de dades de socis, i que
per exemple cada soci, pugui actualitzar el seu propi contingut. Idealment,
s’ha de poder utilitzar des de dins del portal.

-

Registre d’usuaris: El CMS triat haurà de poder facilitar el registre al portal
mitjançant un nick, i per tant és necessari un procés d’alta, i idealment que
es comprovi si aquest usuari és correspon a un dels socis i poder-ho
relacionar amb els permisos anteriorment comentats.

-

Agenda per mostrar els esdeveniments de l’entitat: La web ha de tenir una
agenda, valorant la possibilitat de que sigui es sincronitzi amb els software
més populars a dia d’avui, com ara Mozilla Calendar, Outlook, Gcalendar,
iCal, etc.

-

Disposar d’una Wiki: On es permeti publicar articles, com ara la història de
l’associació.
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-

RSS (Really Simple Syndication): El portal ha de generar feeds per a que
els usuaris es subscriguin dins els seu agregador de RSS.

-

Mailing: donar-se d’alta per rebre correus d’un determinat tema, ja sigui per
correu o mitjançant llistes de correu directe.

-

Àlbums de fotografies: amb possibilitat de comentar i puntuar les fotografies
o poder-les votar (per a fer concursos). També cal estudiar la possibilitat de
interactuar amb Picassa, Flickr o similars.

-

Classificacions – Resultats: Incloure la possibilitat de entrar classificacions o
resultats d’algun dels partits/partides de les diferents agrupacions (cartes,
escacs, etc.)

-

Apostes: Poder fer porres sobre els esdeveniments de l’agrupació (per
exemple una porra castellera).

-

Classificació contingut per seccions: S’ha de poder classificar el contingut
per seccions.

2.3.2 Funcionalitats a estudiar
-

Interfície per a mòbil: Per a tal de donar accés a la web via mòbil, s’ha
d’estudiar la possibilitat d’adaptar la web mitjançant plantilles adequades o
mitjançant l’ús d’un mòdul d’adaptació automàtica.

-

Continguts en Flash: Per poder disposar d’un disseny més agradable i
vistós, hem de valorar la possibilitat d’incloure menús o altres elements en
Flash.

-

Configuració del correu electrònic amb el domini de l’entitat: Donant un
servei extra a l’associació, cal tenir en compte la configuració i posada en
marxa d’un servei d’email de l’entitat.
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CAPÍTOL 3.

11

COMPARATIVA DE CMS

3.1 Introducció
En aquest capítol, es realitza un estudi comparatiu de diferents sistemes de
gestió de continguts, comprovant com responen als requeriments i
funcionalitats demanades l’entitat.
Inicialment, s’han preseleccionat un grup de gestors com a candidats, a partir
d’un filtrat previ destinat a reduir el ventall de possibilitats a aquelles que
compatibles amb les necessitats del projecte. Així, més endavant, es podrà
estudiar aquest gestors detalladament. L’elecció final s’ha d’adaptar al màxim a
les necessitats del projecte i per tant, s’ha de fer en base a un estudi exhaustiu
de tots i cadascun dels requeriments i funcionalitats.
Primer de tot, s’ha escollit les tipologies, funcionalitat, tipus de llicencia i codi,
per seguidament veure quins són els elements diferenciadors, que fan decantar
la preselecció i poder fer l’anàlisi comparatiu detalladament.

3.2 Escollint els candidats
El lloc web que s’ha construir, és en definitiva un portal ha de complir els
requeriments i funcionalitats explicades en el capítol 2. Per tant, necessitem un
CMS del tipus genèric, que n’inclogui les màximes o que en definitiva es puguin
implementar mitjançant alguna extensió o mòdul. Plone, Drupal, Joomla o CMS
Made són un exemple de la tipologia de CMS que es necessita.
Per altra banda, un dels requeriments de l’entitat és la tipologia de llicencia, ja
que com s’ha comentat al capítol 2, el cost del software a de ser gratuït, i per
tant tenir una llicencia GPL (General Public License) o similar. En canvi, les
necessitats del projecte no marquen quin tipus de codi s’ha d’utilitzar.
Aquest primer filtre, ve donat pels requeriments demanats, de forma que
aquells paquets de software que no els compleixin són descartats.
El català com a idioma, la gestió i actualització fàcil i amena, el bon suport
tècnic, l’ús en diferents plataformes (navegadors i sistemes operatius), el suport
de diferents perfils d’usuaris amb diferents permisos i l’accessibilitat web, són
els altres requeriments de l’entitat.
Molts d’ells són característiques molt comunes entre els gestors de continguts i
per tant, no ajuden molt a definir els candidats finals. Tant la compatibilitat
multiplataforma, com l’accessibilitat, la gestió i actualització fàcil i amena són
elements que difereixen poc entre les possibles solucions.
Per tal de filar més prim en la nostre preselecció, ens basarem en dos
requeriments que si que diferencien els CMS: el català com a llengua d’ús, i el
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bon suport tècnic i gestor, que està relacionat directament amb el volum i
qualitat de la comunitat d’usuaris. En aquestes aplicacions no propietàries, al
no haver-hi una empresa darrera que hi tregui un benefici amb la seva venda,
la comunitat d’usuaris és la que dona el suport tècnic i és la que manté el
software en constant actualització.
Per a tal d’avaluar aquests dos aspectes, comprovarem si existeix un paquet
d’idioma per al català i si hi ha comunitat activa dins el territori català i
espanyol, ja que és la que ens cas de necessitar-ho ens donaria el suport de
primera mà.
A la taula 3.1 es comparen aquests dos elements entre els CMS genèrics més
importants. A més a més, s’inclou el llenguatge de programació utilitzat per a
cada paquet de software.

Taula 3.1. Comparativa CMS: llengua, comunitats i llenguatge programació.
CMS
Drupal

Software
català
Si

Comunitat
Espanyola
Si

Comunitat
Catalana
Si

Llenguatge
programació
PHP

Joomla!

Si

Si

Si

PHP

DotNetNuke

Si

Si

No

.Net

CMS Made Simple

No

Plone

En procés

DotCMS

No

Si
però No
PHP
pobre
Si
Si
però Python
pobre
No
No
Java

e107

No

No

No

PHP

mojoPortal

No

Si

No

C# ASP.Net

Només tres candidats que suporten el català com ha idioma: Joomla!, Drupal i
DotNetNuke. Tot i així, aquest darrer, requereix Visual Studio 2005, i SQL
Server 2005 per programar-lo i per tant necessita software amb llicencia
comercial i també queda descartat. A més te una comunitat espanyola bastant
pobre i la catalana és inexistent..
Així doncs, aquest primer filtre redueix a dos els possibles CMS per a realitzar
el projecte: Drupal i Joomla!.
Per altra banda, i per fer forta aquesta preselecció, convé valorar quins són els
CMS més valorats per la comunitat internauta.
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Així que aprofitant que cada any s’organitzen els premis Open Source CMS
Award, s’ha comparat els CMS preseleccionats per al projecte amb els CMS
premiats. Curiosament, des de l’inici d’aquest esdeveniment els dos gestors de
continguts que es mantenen entre els dos primers llocs han sigut Drupal i
Joomla!.

Taula 3.2. Premis Open Source CMS Award.

Primer premi
Segon premi
Tercer premi

Any 2006
Joomla!
Drupal
Plone

Any 2007
Drupal
Joomla!
CMS
Simple

Any 2008
Drupal
Joomla!
Made DotNetNuke

Així doncs, els dos possibles candidats no només s’ajusten a les necessitats de
l’associació, sinó que són els CMS més valorats a Internet, ratificant que la
primera preselecció és l’adequada.

3.3 Joomla! vs Drupal
Un cop reduïdes les possibilitats a només dues, s’ha fet la comparació.
Concretament s’han comparat Joomla! 1.5.9 i Drupal 6.10, les últimes versions
estables que hi ha en aquest punt del projecte.
Per tal de treure conclusions objectives s’han dut a terme dues accions; llegir la
diferent documentació que apareix a les dues comunitats i instal·lar els dos
sistemes, comprovant així els seus avantatges i inconvenients.
La comparativa s’ha fet basant-se amb els requeriments i funcionalitats
demanades per l’entitat. Tot i així, seguint l’ordre cronològic del procés,
inicialment s’ha comparat els requisits tècnics i el procés d’instal·lació, per més
tard poder fer la comparativa amb els dos sistemes funcionant i comprovant
cadascun dels punts a estudiar.
A més a més, també s’han tingut en compte algunes de les característiques
més importants dels dos sistemes, com el perfil d’administrador, o altres punts
del seu funcionament que poden ajudar a una millor elecció.

3.3.1 Comparativa: requisits tècnics i procés d’instal·lació
Per a veure de primera mà el funcionament de Drupal i Joomla!, s’han instal·lat
a un ordinador local. Un cop feta, la comprovació pràctica de la teoria és
possible i permet que tots els punts a estudiar estiguin verificats.
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Abans d’instal·lar, ha calgut documentar els requisits tècnics de cadascun dels
sistemes, i seguidament, s’ha comparat les diferencies del procés d’instal·lació.
El quadre següent mostra els requisits mínims i recomanats per a les dos
versions escollides inicialment i l’espai que ocupen en disc. S’ha de tenir en
compte que al llarg del projecte s’ha actualitzat diverses vegades el nucli i els
mòduls i per tant aquests només són els inicials.
Taula 3.3. Requisits tècnics per a la instal·lació.

Servidor
Web
PHP
Base de
dades
Espai en
disc

Drupal 6.10.
Recomanat
Mínim
Apache 2+
Apache 1.3
o Microsoft
IIS5+
PHP 5.2+
PHP 4.3.5
MySQL 4.1
MySQL
4.1+ i
PostgreSQL
7.4+
5,20 MB
4,5 MB
(Traduït al
català)

Joomla! 1.5.9.
Recomanat
Mínim
Apache
Apache 1.3 o
2.x+ *
Microsoft
ISS6+
PHP 5.2+
PHP 4.2
MySQL
MySQL 3.23
4.1.x
31,1 MB
(Traduït al
català)

24,2 MB

S’observa, que tot i que Joomla! ocupa el doble que Drupal, els dos paquets
són bastant lleugers, de forma que no condicionarà molt a l’hora d’escollir un
hosting. Ambdues aplicacions ocupen poc i el contingut del portal serà el que
faci augmentar significativament el nombre de MBytes emmagatzemats al
servidor del portal.
A l’annex A hi ha altres requisits a estudiar que tenen menor importància per a
l’elecció però que s’han tingut en compte. Per altra banda, el detall del procés
d’instal·lació dels CMSs es troba descrit a l’annex B. Ambdós gestors utilitzen
un wizard (assistent d’instal·lació) que pas a pas, ajuda a realitzar
adequadament la instal·lació. Això redueix la complexitat en els dos sistemes i
fa que el temps emprat no arribi en cap dels dos casos als deu minuts.
La única diferencia significativa és que en el cas de Joomla!, el mateix wizard ja
crea la base de dades directament, mentre que a Drupal, l’usuari que realitzi la
instal·lació ha d’accedir a PHPMyadmin2 i fer-ho manualment. Un cop allà
simplement amb un usuari amb tots els permisos, ha de crear la base de
dades, donant-li un nom. Deixant de banda les poques diferències que hi ha, es
pot considerar la instal·lació és un punt poc important ja que en principi només
es realitza una vegada. Un cop estigui en funcionament el portal de l’associació
no s’haurà de tornar a instal·lar, sinó que només mantenir. Per tant, la
instal·lació no ha de ser un punt que faci decantar a l’elecció final.
2

Eina de software lliure destinada a administrar de la base de dades MySQL. Ho proporciona el
hosting contractat.
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3.3.2 Comparativa sobre l’acompliment dels requeriments de
l’entitat
Un cop finalitzada la instal·lació dels dos nuclis, s’ha estudiat com responen als
requeriments de l’entitat. Tenint en compte que alguns dels requeriments han
quedat coberts amb la primera preselecció, no s’han estudiat tots. Així, el
català com idioma, el suport multiplataforma i el cost són aspectes que es
donen per solucionats amb el primer procés de selecció. A més a més, se li ha
de sumar la capacitat de classificar el contingut en les diferents seccions de
l’entitat, característica comú en tots els gestors, tot i que cadascun amb el seu
funcionament concret.
Per contra, tot i que el funcionament de la gestió i actualització, juntament amb
el suport tècnic, són requeriments ja estudiats anteriorment, s’han estudiat més
en detall, ja que hi ha diferencies significatives que poden ajudar a fer l’elecció
final.
Així doncs s’ha estudiat detalladament aquests requeriments:
- Gestió i actualització fàcil i amena
- Suport tècnic i actualització del software
- Els permisos
- L’accessibilitat
Cal remarcar, que alguns d’aquests es poden solucionar o millorar mitjançant
mòduls o extensions, encara que probablement sense la mateixa efectivitat i
estabilitat que si estiguessin inclosos al nucli. L’estudi en detall de tots aquests
elements es realitza a l’annex C i a la següent taula es mostren els resultats
amb unes petites idees de cada gestor.
Taula 3.4. Resum comparativa sobre l’acompliment dels requeriments.
Joomla!
Drupal
Resultat
Gestió
i Més visual i intuïtiu, ús Mode textual, més Joomla!
actualització fàcil icones.
difícil
per
i amena
administrar
la
primera vegada
Suport tècnic i Comunitat i suport gran.
Comunitat gran i Drupal
actualització del
bon suport.
software
Millora us portal
oficial.
Els permisos
rols
L’accessibilitat

i Ús
rols
predefinits. El
nucli
està Drupal
Necessita extensions per preparat per crear
treballar millor.
els rols que es
vulguin
Al afegir extensions l’accessibilitat de la web Empat
s’acaba perdent ja que no sempre es
compleixen els estàndards.
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3.3.3 Comparativa sobre funcionalitats
Un cop estudiats es requisits demanats per l’associació, s’ha de comprovar
quines de les funcionalitats es poden implementar, ja sigui directament amb el
nucli instal·lat, o mitjançant mòduls o extensions.
Algunes d’aquestes funcionalitats són molt especifiques per lo que a priori és
difícil de determinar si el seu suport serà directe o s’haurà de treballar perquè
funcionin en la seva totalitat. En aquesta situació estaria el tema de les
apostes, o de la intranet de gestió d’usuaris i s’haurà de tractar amb formularis i
base de dades, o de les classificacions, ja que no hi ha cap mòdul específic per
introduir resultats d’escacs, per exemple.
Es per tot això que el que aquí es compara és la capacitat de suportar les
funcions a partir dels nucli i mòduls existents de cada gestor. La informació
d’aquest comparació s’ha organitzat mitjançant la taula 3.5, on s’indica si la
funcionalitat demanada és pot complir, ja sigui mitjançant el nucli, o un mòdul
extern. En cas de no trobar la solució adequada, s’estudiarà alguna alternativa,
intentant oferir les màximes funcionalitats possibles.
Tampoc s’ha volgut entrar en el detall de l’estudi de les variants que suporta de
cadascuna de les funcionalitats, per no considerar-ho un aspecte crític. Per
exemple, en aquest apartat no s’ha estudiat la compatibilitat amb els diferents
softwares de gestió de calendaris.
Taula 3.5 Funcionalitats suportades per Drupal i Joomla!
Funcionalitats bàsiques
Intranet de gestió de BBDD
Registre usuaris web
Agenda per esdeveniments
Wiki
RSS
Grups de mailing
Àlbums de fotografies
Classificacions - resultats
Apostes
Classificació contingut
Interfície per a mòbil
Continguts en Flash

Drupal
Sense informació
Nucli
Mòdul
Mòdul
Nucli
Mòdul
Mòdul
Sense informació
Sense informació
Nucli
Mòdul
Mòdul

Joomla!
Sense informació
Nucli
Mòdul
Mòdul
Nucli
Mòdul
Mòdul
Sense informació
Sense informació
Nucli
Mòdul
Nucli

Com s’observa a la taula 3.5, la majoria de funcionalitats que l’associació
demana, es poden implementar a un portal, indiferentment estigui instal·lat amb
Drupal o amb Joomla! Tot i així, els problemes apareixen a les mateixes
funcionalitats, que potser són massa especifiques, i per tant s’ha d’intentar
trobar solucions alternatives a un mòdul específic per això. A més a més, les
diferencies són mínimes en aquest punt de la comparativa, ja que els dos
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softwares estan bastant desenvolupats i les seves comunitats són prou grans,
fent que una sèrie de funcionalitats bàsiques per a qualsevol portal, estiguin
cobertes.
Tot i no ser elements clau per a l’entitat ni totalment decisius per a fer l’elecció,
a l’annex D es tenen en compte uns altres elements que ajuden conèixer millor
els dos gestors de continguts i així tenir més coneixements elegir-ne l’adequat.

3.4. Elecció final
L’objectiu d’aquesta comparativa, no ha sigut buscar quins dels dos CMS és
millor, sinó quin s’adapta més bé a les necessitats d’aquest projecte i per tant
facilitarà la creació del portal. Per això, s’ha basat en els requeriments i
funcionalitats que el portat de l’associació necessita i en algunes
característiques afegides que poden ajudar.
Per resumir tota aquesta comparativa i veure quina opció s’ajusta més a les
necessitats del projecte, la taula 3.6 mostra quin dels dos gestors ofereix millors
resultats per a tots els punts tractats. En gris apareixen aquells punts que els
CMS no mostren diferencies significatives, en verd els punts positius, i en
vermell els negatius.

Taula 3.6 Taula resum sobre requisits i funcionalitats dels dos CMS.
Drupal

Joomla!

Idioma
Cost econòmic
Gestió actualitz. amena
Suport comunitat
Multiplataforma
Gestió Usuaris
HTTPS
Accessibilitat
Funcionalitats
Perfil administrador
Plantilles
Els punts forts de Joomla! són el disseny i facilitat a l’hora de crear un portal. Té
una gestió i administració més fàcil i intuïtiva i a més a més, te més possibilitats
a l’hora de escollir i modificar les plantilles dels temes. Per altra banda Drupal,
ofereix més flexibilitat pel programador, una gestió d’usuaris complexa i un
millor suport de la comunitat si es necessari la instal·lació de molts mòduls.
El portal de la entitat, ha de complir tots aquells requeriments i funcionalitats
descrites al capítol 2, i per tant, es tracta d’un portal amb força complexitat, on
caldrà instal·lar diversos mòduls, i on la gestió de permisos i rols d’usuari és un
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clau pel seu bon funcionament. És per aquestes raons que l’elecció ha de ser
Drupal.
A més a més, els punts febles de Drupal es poden millorar amb petits moduls,
com afegir un menú gràfic a la part d’administració de Drupal per aconseguir
fer-la una més intuïtiva i visual. Així es podria pal·liar una de les seves
desavantatges en front Joomla!.
D’altra forma, si l’elecció fos Joomla! necessitaríem un mòdul per millorar la
administració de rols i permisos, que és molt més complexa i que pot portar
més dificultats, ja que fa modificar tot el funcionalment del portal.
Per altra banda, no tenir tantes plantilles a escollir és un tema menys important,
ja que al cap hi ha la fi es pot modificar-ne manualment qualsevol, i el ventall de
possibilitats que ofereix Drupal no és gens menyspreable.
Així doncs, la elecció final és Drupal, ja que al ser més flexibles i potent,
s’adapta més a les demandes de l’entitat.
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DESENVOLUPAMENT I ADMINISTRACIÓ
DEL PORTAL WEB.

4.1 Introducció
En aquest capítol, s’explica detalladament aquells aspectes importants en el
procés de disseny, desenvolupament i administració del portal.
Un cop escollit Drupal com a CMS per desenvolupar el portal, i havent definint
quines funcionalitats i requeriments demana l’entitat, cal estudiar i instal·lar les
extensions necessàries per a aconseguir les màximes funcionalitats per al
portal.
Així, s’ha definit aquells aspectes importants per al bon funcionament i
administració del lloc web. Per fer-ho, s’ha separat el capítol tal i com Drupal
organitza el back-end del portal: gestió del contingut, on s’explica els tipus de
continguts, gestió d’usuaris, construcció del lloc, i configuració del portal.
Al llarg d’aquests quatre apartats, apareixen els elements més importants, com
els tipus de contingut que intervenen, els diferents grups d’usuaris i el seu
funcionament. Apareixen exemples reals de com s’ha configurat els grups
d’usuaris, i es van anomenant i explicant els mòduls utilitzats, a més d’un
seguit de punts d’interès que seran necessaris per als nous administradors un
cop s’hagi finalitzat aquest projecte.
Cal remarcar, que com a punt de partida s’ha instal·lat els dos mòduls per
excel·lència de Drupal, Views i CCK, que molts cops estan catalogats com a
part del nucli encara que no siguin oficials. Es tracta de dos mòduls que donen
molta flexibilitat i facilitat a l’administrador de la web. Serveixen per a crear tipus
de contingut i per mostrar-lo de manera organitzada, personalitzada i totalment
configurable. A més a més, són requisits per altres mòduls que els necessiten
per crear nou contingut.

4.2 Gestió del contingut
4.2.1 Nodes i tipus de contingut
A Drupal, la unitat mínima de contingut que es genera al accedir a crear
contingut s’anomena node, i aquests nodes creats poden ser de diferents tipus
de contingut. Per defecte, Drupal, en té definits dos: la historia i la pàgina; el
concepte de història és la d’una entrada de blog, on es poden fer comentaris, i
una pàgina, seria aquella que en un blog s’utilitza per explicar qui són els
clients, els projectes o altres elements que no requereixen comentaris, i per tant
es classifiquen diferenciats a la historia (o “post” d’un blog). Tot i així, en aquest
portal, s’han prescindit dels dos i s’ha tornat a definir tots.
Degut a que el portal de l’entitat té uns requisits específics en quan el tipus de
contingut que ha de tenir, s’ha incrementat el nombre de tipus de continguts
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que es poden crear fins a nou. Per fer-ho, el procés de creació dels tipus de
contingut s’ha realitzat seguint tres formes diferents. Per una banda, el mateix
sistema de Drupal, permet crear tipus de contingut, o editar-lo, però amb unes
funcionalitats limitades. Per exemple, podem definir el nombre mínim de
paraules que requereix el tipus de contingut, la configuració del flux de treball
(si es publica directament, si es promou a la portada, o si es crea contingut
estàtic per algun punt del portal), la política sobre els comentaris, o com
s’ordenen els nodes (primer els nous o primers els antics).
La segona opció, és mitjançant a instal·lació al portal del mòdul CCK que fa que
aquesta personalització sigui més flexible i amplia, permetent definir diferents
camps per a cada contingut. Per exemple, si hem de crear un tipus de
contingut que necessita una data, i una imatge, es podria definir amb aquest
mòdul. Una altra funció podria ser que es volgués fer la crònica d’un partit de
qualsevol esport. Amb aquest mòdul es definiria apart de les seccions
predeterminades de títol i el cos de l’article, apareguessin dos caselles per
marcar els resultats de cada equip i l’equip guanyador.
Tot i així, durant el desenvolupament d’aquest projecte, només s’ha definit un
tipus de contingut des de zero, el que s’utilitza com a contingu d’administració,
que seria molt similar al d’història que té per defecte (però s’ha creat des de
zero).
Molts cops, i aquest portal és un bon exemple, al afegir o activar un mòdul, es
crea un nou tipus de contingut amb el qual treballa, per exemple, al instal·lar el
calendar es crear el tipus de contingut esdeveniments, o amb un mòdul de
galeria de fotografies es crea el tipus àlbum. Això si, l’ajuda del mòdul CCK i les
funcionalitats descrites del nucli, permet personalitzar el tipus de contingut
d’acord a les necessitats del lloc web. En realitat, el mòdul CCK és un conjunt
de mòduls, i en aquest projecte ha calgut utilitzar els següents: Content, Field
Group, Number, Option Widgeds, Text i user reference.
Un altre mòdul que ajuda a definir com actuen els tipus de continguts,
juntament amb el CCK, és el mòdul Comment, que s’integra amb el nucli de
Drupal. Aquest permet definir a quins tipus de continguts es permet fer
comentaris, i com l’usuari interactua amb ells.
Un cop definits i personalitzats els tipus de contingut, amb el mòdul Views
(Vistes), es defineix com els diferents usuaris veuran aquest contingut i amb
quin format. Es pot definir la distribució, les vistes de les galeries, filtrar
informació segons el tipus de contingut, o dels usuaris, marcar si els nodes es
veuen resumits o sencers, etc. Inclús es pot marcar el tipus de vista depenent
el rol d’usuari, tot i que en el portal no s’ha implementat.
Igual que el CCK, Views és un paquet de mòduls, que apart del Views, també
inclòu el Views Exporter i el Views IU, que s’utilitzen per exportar vistes de
altres Drupals o per manipular les vistes des de la interfície web. En alguns
casos, aquest mòdul s’utilitza també per definir permisos ja que aquell contingut
que utilitza Views per mostrar-lo, al configurar la seva vista, es defineix qui té
accés. A la figura 4.1, es veu un exemple d’aquest cas, en concret, s’observa la
vista de “gallery”, tot i que també s’ha utilitzat per al calendari d’esdeveniments
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(tots els usuaris registrats ho poden veure) o la galeria de fotografies i el mòdul
iPaper (només ho veuen els socis i els que tinguin jerarquia més alta.)

Fig. 4.1 Accés al contingut definit per Views.
A continuació, es defineixen els diferents tipus de continguts que apareixen al
portal de l’associació, comentant en cada cas amb quins mòduls treballa. Cal
puntualitzar que tot aquest contingut no el podrà generar qualsevol usuari, sinó
que cada perfil d’usuari tindrà accés a uns o altres (veure apartat 4.3, Gestió
d’usuaris).

4.2.1.1

Blog

El tipus de contingut més habitual del portal és el blog. Amb aquest tipus de
contingut, les diferents seccions de l’associació podran donar a conèixer les
seves activitats, trobades o qualsevol tipus d’informació.
Per a poder utilitzar aquest tipus de contingut, ha calgut activar el mòdul del
nucli de Drupal anomenat Blog. A més a més, s’ha configurat amb el CCK per a
que els socis tinguin accés als comentaris, podent així interactuar amb el portal.
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Article Wiki

Un altre tipus de contingut és l’article de wiki. En aquest cas, els socis poden
crear la història de l’associació de forma dinàmica, fent que a cada aportació,
no es formi un nou node, sinó que aquest nou escrit d’algun soci, es reescrigui
sobre el mateix node de la web. Així, un article de la wiki, s’anirà actualitzant
però no deixarà de ser un node (per tant, només un article), amb diverses
versions.
Per tant, a diferència de les entrades de blog, els articles wiki permeten
realitzar revisions del document. Així un grup d’usuaris, tal i com es defineix a
la secció de perfils i permisos, podrà decidir si la correcció efectuada és valida,
i moderar els diferents articles wiki que hi hagi.
Per poder utilitzar Drupal simulant un sistema de wikipedia on es permetin
revisions dels articles i on un moderador sigui capaç d’acceptar o eliminar les
aquestes revisions dels usuaris, s’ha editat el tipus de contingut per defecte
pàgina, que no permet escriure comentaris, per permetre’n en canvi la creació
de revisions. A més a més, s’ha donat suport al nucli amb un mòdul específic
per a sistemes de wikipedia. El mòdul Diff s’encarrega de facilitar la
visualització de les revisions al moderador de la wiki, fent així més fàcil la seva
feina.

4.2.1.3

Àlbum de fotografies

Es tracta de poder crear àlbums on s’afegiran fotografies de les diferents
activitats de l’entitat. Per poder implementar aquests àlbums, s’ha utilitzat el
mòdul Gallerix, que permet visualitzar les fotografies amb un visor en Flash,
que ofereix una navegació més vistosa i amena als usuaris del portal.

4.2.1.4

Concurs de fotografia

Per oferir als administradors del portal alguna eina per a que els usuaris puguin
participar activament al portal, s’ha muntat un sistema de concurs de fotografies
que permet que els socis de l’entitat votin les millors imatges que prèviament
han estat penjades. Per aconseguir aquesta funcionalitat s’ha utilitzat una sèrie
de mòduls que a continuació s’expliquen detalladament:
El mòdul image, conté diversos submòduls dins seu. Els que s’ha utilitzat són
image, image gallery i image import . El primer serveix per a poder agregar una
imatge al portal, el segon permet organitzar les fotografies a partir d’àlbums i el
tercer s’utilitza per penjar grans grups de fotografies via FTP, fent-ho més fàcil.
Amb aquest conjunt de mòduls tenim un funcionament de galeries de
fotografies clarament diferenciat al mòdul Gallerix, ja que d’aquesta manera
tenim una imatge a col·locada amb un node independent, no com un conjunt de
fotografies, cosa que és molt útil per a fer votacions individuals per a cada
imatge.
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Tenint separades cadascuna de les imatges, amb l’ajuda de dos mòduls, els
usuaris poden fer votacions i veure’n els resultats. Aquests dos mòduls són, el
mòdul Voting API, que genera el sistema de vot dels nodes, i el mòdul Fivestar,
que crea una interfície de vot per a que els usuaris puguin donar la seva
valoració fàcilment. S’ha configurat per a què només es puguin votar les
imatges i no els altres tipus de contingut.

4.2.1.5

Documents

Aquest tipus de contingut serveix per a poder agregar els documents de
l’associació al portal. Amb l’ajuda del mòdul iPaper, es pot integrar al portar un
lector online de documents pdf, Microsoft Office, OpenOffice i d’altres
extensions. Aquest lector està basat en Flash i utilitza una compte de
Scribd.com, que és una xarxa social per compartir documents. Així, tots els
documents oficials de la Junta es poden emmagatzemar, i oferir poder ser
llegits o descarregats des del portal. A més a més, també es pot afegir aquest
tipus de contingut al blog de cada secció.

4.2.1.6

Enquesta

Tot i no ser una petició expressa de l’entitat, s’ha pensat que incloure
enquestes al portal és una bona opció per poder conèixer la opinió dels socis
respecte a qüestions tant de l’associació, com del portal.
Els administradors del portal o de secció, juntament amb els integrants de la
Junta, poden activar o crear aquestes consultes. Per crear aquest contingut
s’ha activat el mòdul Poll, inclòs al nucli de l’aplicació..

4.2.1.7

Esdeveniment

Amb el mòdul Calendar s’ha creat un calendari on introduir esdeveniments,
permetent així tenir una secció del portal on saber quines activitats i actes es
celebren i en quines dates.
Per a funcionar, aquest mòdul en requereix d’altres, com el mòdul Date, Date
API, Date Timezone, que serveixen perquè el nucli de Drupal treballi amb
formats d’hora adequats, situï el fus horari amb el qual es treballarà a la web i
altres petites funcionalitats que fan que tot el sistema de hora/data funcioni
sense problemes.
A més a més, s’ha instal·lat el mòdul signup per a poder fer una subscripció als
esdeveniments. Per fer-ho ha calgut configurar-ho adequadament i que per tant
només es pugui subscriure’s per aquest tipus de contingut.

4.2.1.8

Tema de debat

Per escriure als fòrums, podem fer-ho de dues maneres, a través del menú
“Crear contingut” o directament accedint-hi.
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Per desenvolupar un fòrum, el mateix nucli de Drupal té un mòdul, anomenat
forum, que a l’activar-lo et genera aquest tipus de contingut (i.e. tema de
debat).
Així doncs, un cop activat aquest mòdul, ens apareixerà al menú de creació de
contingut el tema de debat, i ja es podrà iniciar l’activitat al fòrum.
Tot i així, abans de poder crear un tema s’ha de definir l’estructurar del fòrum,
utilitzant, si cal, contenidors. Els contenidors agrupen fòrums i els fòrums
agrupen temes de debat.
D’aquesta manera, els contenidors ens poden ajudar a separar els diferents
fòrums, per exemple si són per usuaris registrats o socis, o per encarregats de
moderar i administrar el fòrum i el portal en general.
En el disseny del fòrum del portal, s’ha utilitzat aquesta estructura:
Contenidor A: General.
Fòrum 1: L’associació.
Fòrum 2: Ajuda i funcionament del portal.
Contenidor B: Seccions.
Fòrum 3: Escacs
Fòrum 4: Castellers.
Fòrum 5: Teatre.
Contenidor C: Administració.
Fòrum 6: Junta directiva.
Per altra banda, la solució que ofereix Drupal per fer aquesta funció per fer els
temes de debat, a nivell visual és una mica pobre, amb unes funcionalitats
limitades, comparades amb els fòrums que actualment existeixen a les
diferents comunitats.
A l’annex E es detallen les modificacions realitzades per a millorar aquest
aspecte dels fòrums i es mostra com està desenvolupat actualment.

4.2.1.9

Chess

Al igual que en el cas de les enquestes, aquest tipus de contingut no forma part
dels requisits inicials de l’entitat, però s’ha pensat que és un bon complement
pels usuaris del portal, concretament pels del grup d’escacs (tot i que serveix
per tothom). La funcionalitat d’aquest mòdul és poder practicar aquest esport
directament fent una partida d’escacs online des del portal. Després de
consultar-ho amb l’entitat, s’ha inclòs al portal, ja s’ha considerat suficientment
interessant.
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Per a afegir aquesta funcionalitat al portal s’ha instal·lat el mòdul Chess. Per
jugar, simplement s’ha de crear un contingut del tipus Chess, i seleccionar els
dos usuaris que participaran a la partida i començar. La figura 4.2 és un
exemple de la interfície del joc.

Fig. 4.2 Exemple partida d’escacs.

4.2.1.10 Contingut per l’administració.
Per últim, s’ha creat un tipus de contingut per a fer gestions administratives. El
seu ús principal es poder fer una portada comú per a tothom i que aquesta no
aparegui a les diferents seccions del menú. L’altre funcionalitat que ofereix
aquest contingut és poder generar les diferents pàgines d’error (de pàgina no
trobada o de falta de permisos) i poder-les personalitzar.
S’ha de tenir en compte que les pàgines per defecte d’“Informe d’error” per
“accés denegat” o per “pàgina no trobada” són molt senzilles i que per tant, es
desitjable donar més informació per als navegants del portal.
Drupal no ofereix l’opció de configurar-les directament però permet redirigir a
una nova pàgina que s’hagi creat. En aquest cas serà una de Contingut per a
l’administració.
La redirecció de les pàgines d’errors cap a les noves es realitza des de
Administrar->Site Configuration->Informes d’error, tal i com veiem a la Fig 4.3.
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Per fer-ho, primer s’ha de generar una pàgina personalitzada d’aquest tipus de
contingut i fer la redirecció. En aquest cas, l’adreça que s’ha generat per la
pàgina d’errors personalitzada és la www.lasocietat.cat/node/109 i s’ha generat
per substituir tant com l’informe d’error 403 (accés denegat), com per l’informe
404 (no trobat).

Fig. 4.3 Redirecció informes d’error.

4.2.1.11 Video d’ajuda.
Per acabar, s’ha creat un tipus de contingut que serveix per a generar un
apartat d’ajuda en suport vídeo. Es tracta de donar un suport del funcionament
del portal a tots els usuaris, des dels administradors als usuaris registrats. Per
fer-ho s’ha treballat amb Youtube, tal i com es detalla a l’annex F.

.
4.2.2 Taxonomia.
El mòdul de taxonomia permet categoritzar el contingut utilitzant tant etiquetes
com termes definits per l'administrador. És una eina flexible per classificar
contingut, amb moltes funcionalitats avançades. Per començar, es crea un
'Vocabulari' que contindrà un conjunt de termes i etiquetes. Es pot crear un
vocabulari d'etiquetatge lliure per a tot o vocabularis separats per definir les
diverses propietats del contingut com, per exemple, 'Països' o 'Colors'.
Amb aquesta classificació del contingut, desapareix la idea estàtica de secció, i
afegeix una flexibilitat molt gran a l’hora classificar, ja que es podria utilitzar al
portal etiquetes lliures, o que el mateix contingut es pogués accedir des de dos
termes diferents. Per exemple, en cas que fos necessari es podria assignar a
un article l’etiqueta de castells i teatre i que, per tant, s’accedís a través dels
dos termes de taxonomia.
L’assignació d’aquests termes es realitza al inserir un nou contingut al portal.
Depenent de quin tipus sigui hi ha diferents paraules claus, oferint així una
bona forma de classificar el contingut i de poder donar permisos depenent el
vocabulari. Tal i com mostra a la figura 4.4 al crear una entrada del bloc apareix
una pestanya on fer l’elecció més adient.
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Fig. 4.4 Identificació de taxonomies al crear una entrada de blog.
Així, utilitzant aquesta eina es pot separar els blogs de l’associació entre les
diferents seccions, o diferenciar a quin concurs de fotografies es vol penjar una
imatge. Aquest mètode és molt flexible i permet classificar el contingut d’una
forma molt eficient i amb molta llibertat. Per a que quedi clar el seu
funcionament, a la Fig. 4.5 i a la Fig. 4.6 es veuen exemples d’us d’aquesta
eina.

Fig. 4.5 El menú desplegat de seccions està organitzat per taxonomies.
A la primera s’observa el funcionament del menú de l’entitat, en el qual s’ha
utilitzat indiferentment enllaços cap als diferents aparts utilitzant tipus de
contingut o mòdul (per exemple, esdeveniments, fotografies, contacte, fòrum...)
o utilitzant els termes del vocabulari de taxonomies, com a les seccions.
A la Fig. 4.6 es mostra un altre tipus de contingut on s’ha d’escollir el seu
vocabulari: les fotografies del concurs. En aquest cas els termes de vocabulari
són els noms dels concursos que els administradors del portal vulguin formar.

Fig. 4.6 Exemple d’ús de taxonomies per ordenar contingut.
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A continuació, es mostren tots els vocabularis utilitzats al portal, indicant quins
tipus de contingut afecten a cadascun.
-

Fòrums: bàsicament serveix per a poder definir qui pot entrar i escriure a
cada part del fòrum. La llista de termes és justament el nom de cada
subfòrum que s’ha definit anteriorment. Només afecta a les entrades del
fòrum.

-

Galeries d’imatges: Aquest vocabulari afecta només al crear “fotografia
del concurs”, i simplement apareix com a termes els àlbums creats per a
cada concurs. El mateix mòdul image s’encarrega de fer-ho
dinàmicament cada cop que es creen nous àlbums.

-

Vocabulari wikihistories: Només afecta als articles wiki i simplement
serveix per a poder diferenciar el tipus de contingut, i poder accedir al
contingut de les wiki a través del menú.

-

Vocabulari principal: Afecta a les entrades del blog i als documents de
l’entitat. Els termes utilitzats són les seccions de l’associació: “Castells”,
“Escacs, “Gegants i gralles”, “Elenc teatral”, “L’associació” (per a articles
de divulgació general o per seccions no formades oficialment) i
“Documents de la Junta”.

4.3 Gestió usuaris
Per a tal de tenir una gestió d’usuaris en consonància amb les demandes de
l’associació, a més dels rols3 predefinits de Drupal, se n’ha creat més, fins
arribar a deu.
La definició d’aquests rols permet que cada grup d’usuaris tingui unes funcions
especifiques depenent el grau d’implicació amb l’associació i les seccions de
les que formin part. El mateix Drupal permet definir com interactuarà cada rol
amb el portal, podent marcar a quines parts de la web pot accedir, participar o
crear nou contingut. Tot i així, per oferir a l’associació, un control més ampli i
flexible, també s’ha utilitzat un mòdul anomenat Taxonomy Access Contol
(TAC), que utilitza el vocabulari definit al punt 4.2.2.
Tenint en compte que cada usuari pot tenir més d’un rol, i que això ofereix una
gran flexibilitat, s’ha organitzat en tres grups aquests rols d’usuari.
El primer grup de rols, s’anomena “rols per nivell d’administració”, i s’associa
amb la funció que té l’usuari amb l’associació i concretament amb el portal. Per
evitar problemes, i tenint en compte que són jeràrquics, només s’ha de
seleccionar un d’aquests perfils alhora per a cada usuari. S’organitza de la
següent forma, de major a menor importància:
3

Perfils d’usuari: a Drupal està definit aquest terme com a rols d’usuari.
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Administrador del portal.
Administració de cada secció.
Junta directiva.
Socis

El segon, en canvi, serveix per marcar a quina secció pertany l’usuari, de forma
que l’elecció d’aquest segon rol, és complementaria al rol del primer grup, tot i
que potser que hi hagi socis que no estiguin a cap secció o ha diverses. Aquest
és el grup de “rols de seccions”4
-

Secció Elenc teatral.
Secció Castells.
Secció Escacs.
Secció Gegants i gralles.

Per últim, agrupem els 2 perfils per defecte de Drupal, que el mateix portal
s’encarregarà d’assignar de forma autònoma.
-

Usuari Registrat
Usuari no Registrat.

Aquests dos rols els genera Drupal i diferencien aquells usuaris no autenticats
dels que si han completat el procés de registre. Per tant, tots els usuaris amb
qualsevol dels rols dels grups anteriors tindran assignat el rol d’usuaris
registrats, a més dels que l’administrador els hi assigni.
Els usuaris registrats i no registrats, tot i no ser socis, tenen una sèrie de
permisos d’accés per a que es pugui conèixer l’activitat de l’entitat des de fora.
Tot i així, els dos rols tenen forces limitacions sobretot a l’hora de participar.
La majoria d’aquests rols, tenen variacions a l’hora d’accedir al contingut degut
a la secció que formen part i per fer-ho s’ha utilitzat el mòdul TAC, basant-se
amb les taxonomies definides al punt 4.2.2.
Per veure detalladament l’ús dels permisos per a cada rol, cal observar l’ annex
F, on s’explica com es defineix l’accés al contingut i a la seva creació, separant
per a grups de rols, i mostrant taules explicatives del seu funcionament,
mostrant tots els permisos, des d’accés o administració dels mòduls, o al tipus
de contingut fins al control d’accés per taxonomies.

4

A partir d’aquest punt quan aparegui un rol del grup de rols de seccions es veurà amb cursiva
per diferenciar-ho millor.
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4.3.1 Exemples de usuaris
Per entendre millor aquest complert sistema de permisos s’exposa a mode
d’exemple algunes de les combinacions de rols més usuals amb les quals
treballarà l’associació i es mostra una visió general de com interactuaran amb
el portal:
-

Administrador del sistema + usuari registrat: Té accés a tot el portal, té
total llibertat de moviments, poden administrar, eliminar, crear o editar tot
el contingut i tots els mòduls.

-

Administrador secció + usuari registrat: En aquest cas, té els privilegis
que marquen a les taules 4.1, 4.2 i 4.3; crear esdeveniments, articles de
wiki, blogs etc. però tenint en compte que al no tenir una secció
assignada, només pot crear articles de blog etiquetats com
“l’associació”, per tant sense tenir una secció definida. Té llibertat als
fòrums.

-

Administrador secció + secció escacs + usuari registrat: En aquest cas,
pot fer les mateixes funcions que l’administrador de secció que hem
comentat anteriorment, afegint que pot crear també opinions al fòrum i
articles del blog per a la secció que pertany, en aquest cas la secció
d’escacs.

-

Junta directiva + usuari registrat: En aquest cas pot crear articles per la
wiki del portal, documents de la Junta, i no té cap restricció d’accés al
fòrum i pot escriure al fòrum de Junta directiva. També pot escriure blogs
de “l’associació”.

-

Soci + usuari registrat: El soci pot accedir lliurement per als blogs, però
no a totes les parts del fòrum. Només veu i pot escriure als fòrums de la
part general (l’associació i ajuda i funcionament del portal), no a la que
està dedicada a les seccions. També té accés a les fotografies i a la
història de l’entitat.

-

Soci + secció Castellers + usuari registrat: Apart de tenir els privilegis de
soci, també podrà participar al fòrum de la seva secció.

-

Usuari registrat: Tot i no ser soci, es permet que un usuari registrat
mantingui contacte amb l’entitat mitjançant el formulari de contacte, i la
part del fòrum dedicada a l’Associació i Ajuda i funcionament del portal,
on tindrà accés i podrà participar, per exemple en cas de voler
comunicar la seva intenció de formar part de l’associació. A més a més,
per donar a conèixer l’entitat, també té accés a veure la història, els
àlbums de fotografies i de la part de blog, la secció de noticies.

-

Usuari no registrat: Té uns permisos d’accés molt similars al de l’usuari
registrat, però limitant aquelles funcionalitats que requereixen una
direcció d’email (contacte amb l’entitat) o un nom d’usuari (accés al
fòrum). La resta té el mateix funcionament.

Desenvolupament i administració del portal Web

31

4.3.2 Perfils d’usuaris
A Drupal, es coneix com a perfils, aquella informació que es mostra a la pàgina
d’usuari “el meu compte”. Així, tal i com demanava l’entitat, el registre d’usuaris
al portal es pot realitzar al mitjançant un formulari de registre, sense necessitat
de que un administrador validi aquest primer pas per assignar el rol d’usuari
registrat.
Tot i així, algun usuari amb rol l’administrador del portal haurà d’assignar els
diferents rols comentats anteriorment, depenent el seu rang dins l’associació i a
la secció a la qual pertany. Per aquesta raó, qualsevol persona es pot registrar
a la web, però haurà d’esperar a que un administrador validi la seva entrada
com a soci i els seus privilegis augmentin i pugui participar més activament de
la web.
Inicialment, la mateixa instal·lació del nucli del sistema, et demana un nom
d’usuari (nick) i una direcció d’email, però és interessant recollir més informació
sobre els usuaris registrats.
D’aquesta manera, mitjançant el mòdul Profiles, demanem un seguit de dades
al usuari, fins i tot permetent-li que s’identifiqui amb un avatar de mida petita,
que es veurà al seu perfil i als fòrums.
Així doncs, s’afegeixen al perfil la següent informació, diferenciada en tres
apartats:
-

Informació Personal: Nom i Cognoms, DNI, Data de naixement i web
personal.
Associació: Et pregunta si pertanys a l’associació i et permet seleccionar
la secció corresponent.
Informació Personal: Nom i Cognoms, DNI, Data de naixement i adreça
particular i telèfon.
Avatar pel fòrum. (Opcionalment, s’afegeix un cop registrat).

Totes aquestes dades són personals dels usuaris que es registren a la web, i
per tant, s’han de tractar com a tals i seguir amb les indicacions que la Llei
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) marca. A
l’annex G, es dona informació sobre aquesta llei, i els passos a seguir per part
de l’entitat per a complir-la.

4.4 Construcció del lloc.
Per a tal d’explicar com s’ha dissenyat i construït la pàgina, en aquest punt del
capítol es tracta els diferents elements que marquen aquesta construcció. Tal i
com s’organitza aquest punt al mateix Drupal, es parla de Blocks, Menús,
mòduls, temes i interfície traduïda.
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4.4.1 Temes (plantilles)
Les plantilles són un dels elements que marquen més la construcció del lloc, i
també el disseny final.
A cada plantilla es distribueixen les zones habilitades on es pot incloure
contingut. A cada una d’aquestes zones poden contenir diferents tipus
d’elements. Habitualment, s’utilitzen els blocks, menús o elements externs a
Drupal, com un comptador de visites en HTML, un banner en flash, etc.
El mateix portal de Drupal, ofereix un directori de temes
(http://drupal.org/project/themes) amb la informació suficient per a escollir.
Informa del funcionament de cada plantilla per a cada versió de Drupal i ofereix
un seguiment dels errors que apareixen, si la versió és estable en aquell
moment, i una cua d’incidències.
Hi ha temes de dos o tres columnes, amb zones especifiques per incloure-hi
contingut, com el peu de pàgina o la capçalera. A més a més, alguns permeten
introduir logos personalitzats des de la mateixa interfície web, canviar l’eslògan
del portal, o fins i tot modificar els colors del tema directament des de
l’administració del portal, activant el mòdul Color.
Per a fer l’elecció de la plantilla se n’han instal·lat diverses, escollint després
dues possibles candidates entre les que l’entitat ha triat la definitiva. Les dues
finalistes, juntament amb l’enllaç a la seva pàgina del portal oficial de Drupal,
són:
- “Aboutpeople” (http://drupal.org/project/aboutpeople).
- “Arthemia”(http://drupal.org/project/arthemia).
L’elegida ha estat la plantilla “Arthemia” degut a que la seva presencia és més
professional i potser més adequada per un portal d’una entitat. El seu format i
colors també eren més compatibles amb el logotip de l’entitat. Altres aspectes
tinguts en compte han estat que “Aboutpeople” era menys personalitzable i
tenia un disseny més similar a un blog. També que de cara el futur té molt més
recorregut “Arthemia”, ja que ofereix moltes zones on posar contingut i per tant
és més flexible i configurable. A més a més, el menú de navegació que utilitza
es desplegable (permet ítems als submenú) i per tant dona moltes més
possibilitats que un d’estàtic.
A l’annex H: El tema Arthemia es mostren algunes captures de pantalla i com
es distribueixen els seus blocs.

4.4.2 Blocks
Els blocs són aquells elements que guarden contingut del portal i es poden
integrar dins de l’estructura de pàgina de la web. Es poden definir com a caixes
que s’afegeixen al contingut principal de l’estructura del portal.
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Aquestes caixes es formen bàsicament de dues formes. Principalment, quan
s’instal·la un nou mòdul, si té aquesta funcionalitat, afegeix un block per a la
plantilla. Per exemple, al instal·lar el mòdul enquestes (poll), apareix el block
“enquesta més recent”, i així, es pot col·locar a una de les zones habilitades per
la plantilla utilitzada, com pot ser la barra lateral dreta o al peu de pàgina.
Així, molt mòduls permeten veure de forma simplificada alguna part del
contingut que apareix en el seu corresponent espai. També es pot afegir una
vista del calendari més petita, els temes actius del fòrum, una imatge aleatòria,
qui està connectat, un menú de missatgeria etc.
Per altra banda, també es pot afegir con blocks manualment, utilitzant el
llenguatge HTML per incloure-hi els elements externs a Drupal que es vulguin
(imatges, banners, comptadors etc..). En aquest projecte s’ha utilitzat aquest
mètode per a crear un block, situant-lo a la zona “banner” del tema “Arthemia”.
En concret el contingut d’aquest block és de dos icones que enllaçan cap a el
servei de Gmail sota el domini de l’entitat i cap al servei de RSS del portal, per
subscriure’s a les noves entrades. S’ha volgut afegir aquests dos icones per
tenir alternatives externes a Drupal oferint un aspecte visual diferent i
personalitzat de la plantilla. La Fig. 4.10 mostra el codi HTML empleat per a
que apareixin els dos icones enllaçats correctament.

<div>
<p
align="center"><a
href="http://mail.google.com/a/lasocietat.cat"
class="icon"><img
src="http://www.lasocietat.cat/imatges/gmail.png"
alt="Gmail del domini" /></a> <a href="http://www.lasocietat.cat/rss.xml"
class="icon"><img
src="http://www.lasocietat.cat/imatges/rss.png"
alt="RSS" /></a></p>
</div>
Fig. 4.7 Block de RSS i Mail, creat amb llenguatge HTML.
Un dels blocks més importants, és el block del mòdul Search, que ofereix als
usuaris del portal un mecanisme de cerca sobre tot el contingut. El seu
funcionament és igual que la resta dels blocs, és a dir, es pot col·locar als
espais que el tema escollit a la seva estructura. Tot i així, a algunes plantilles,
ja està inclòs dins la mateixa.
Per veure quins blocks hi ha configurats al portal, cal accedir a aquest enllaç:
http://www.lasocietat.cat/admin/build/block

4.4.3 Menús
El mòdul de menús, integrat al nucli de Drupal, proporciona una interfície per
controlar i personalitzar el poderós sistema de menús de Drupal. Els menús
són col·leccions jeràrquiques d'enllaços, anomenats elements de menú, que
s'usen per navegar per un web i que es posicionen i es mostren fent servir el
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sistema de blocs flexible de Drupal. Per defecte es creen tres menús durant la
instal·lació: Navegació, Enllaços primaris i Enllaços secundaris.
El menú Navegació conté la majoria dels enllaços necessaris per administrar i
controlar aspectes del teu usuari. Generalment es mostra a les barres laterals,
en aquest cas a l’esquerra. L’elecció de la plantilla et marca com s’estructuren
els menús, ja que Drupal accepta els Enllaços primaris i els Enllaços
secundaris, però depenent les necessitats del portal i les característiques de la
plantilla s’utilitza d’una forma o altra. Amb el disseny d’aquest portal, el menú
principal es visualitza a la capçalera de la pàgina, just al sota del logo de
l’entitat.
La pàgina de menús mostra tots els menús actualment disponibles al lloc web,
tot i així, només amb els enllaços primaris s’ha realitzat tota la navegació del
portal (sense contar la navegació administrativa, ni personal).
Aquest fet s’ha pogut realitzar gracies a la plantilla escollida, ja que permet que
el menú es desplegui i mostri diferents submenús totalment configurables i que
donen una flexibilitat molt més gran que els estàtics.
Tot seguit es mostra l’organització que s’ha dut terme pels enllaços primaris: i
a la Fig.4.8 un captura de pantalla.
Ítem 1: Inici.
Ítem 2: L’entitat.
Ítem 2.1: Documents de la Junta.
Ítem 2.2: Història de l’entitat.
Ítem 3: Seccions.
Ítem 3.1: Castells.
Ítem 3.2:Escacs.
Ítem 3.3: Gegants i gralles.
Ítem 3.4: Elenc teatral.
Ítem 4: Esdeveniments.
Ítem 5: Fotografies (és l’àlbum).
Ítem 5.1: Concursos.
Ítem 6: Fòrum..
Ítem 7: Contacte.
Ítem 8: Ajuda.

Fig. 4.8 Menú principal
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4.4.4 Mòduls
En aquest apartat hi ha una llista de tots el mòduls instal·lats. Aquesta llista
l’ofereix
Drupal
anant
a
l’enllaç
http://www.lasocietat.cat/admin/build/modules/list juntament amb la opció d’
activar/desactivar tots aquests mòduls. A l’annex I trobareu aquesta llista amb
els enllaços cap al portal oficial de Drupal, on es pot baixar i informar-se del
mòdul en qüestió

4.4.5 Interfície traduïda
Aquesta pàgina mostra un resum de les cadenes per traduir que falten. Tot i
que el nucli de Drupal ja està traduït al 100%, al introduir mòduls, s’ha
d’exportar la seva traducció al català mitjançant la pestanya d’exportar. Per fer
això, el mateix nucli de Drupal, té un mòdul que permet afegir aquest gestor de
llengües i habilita la traducció de la interfície d’usuari a altres llengües que no
sigui l’anglès.
La comunitat catalana ha creat un portal de col·laboració, per a tal de tenir un
lloc on emmagatzemar i compartir totes les traduccions que s’efectuïn:
http://traduccions.drupal.cat
Tot i que s’han exportat tots el mòduls que hi ha, i s’han traduït algunes coses
manualment, és difícil que tot el sistema d’administració estigui completament
traduït. Tot i així, per als usuaris del portal, aquest és veu en català i per tant,
no suposa cap problema.
Si es requereix traduir manualment, s’ha de accedir a la pestanya de cerca, i
buscar les cadenes no traduïdes.

4.5 Configuració del lloc.
En aquest apartat del back-end, bàsicament es controla el configuració de cada
mòdul instal·lat, i també dels diferents paràmetres del nucli. Com que al llarg
funcionament dels diferents del capítol s’ha explicat el mòduls, en aquest punt,
es tractaran aquells mòduls o elements que no s’hagi tractat al llarg de la
memòria. A més a més, primerament s’exposen aquells apartats de la
configuració del lloc que són importants per a que el portal tingui una bona
configuració.
-

Date and time: Serveix per a configurar el fus horari de la zona on els
usuaris utilitzen el portal i per marcar el primer dia de la setmana, per a
utilitzar-ho al calendari. També serveix per modificar el idioma amb el
qual es mostra la data i el seu format.
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-

Accions: Les accions són tasques individuals que el sistema pot fer,
com ara despublicar un element de contingut o expulsar un usuari; per
exemple, quan s'afegeix un nou enviament o quan un usuari es registra.

Hi ha dos tipus d'accions: senzilla i avançada. Les accions senzilles no
requereixen cap configuració addicional i es llisten automàticament. Les
accions avançades poden fer més coses que les senzilles com, per
exemple, enviar un correu a una adreça determinada, o cercar un grup de
paraules dins d'un tros de contingut. Cal crear i configurar aquestes accions
abans de fer-les servir. Per crear una acció avançada, seleccioneu l'acció a
la llista desplegable de sota i cliqueu al botó Crear.
-

URLs netes: Aquest apartat permet definir si les adreces que genera
Drupal són netes o no (és a dir, sense ?q= a la URL). S’ha de tenir en
compte que això depèn també del hosting que s’hagi contractat.

Mòduls inclosos al nucli, però opcionals:
-

Agregator: és un dels mòduls que estan al nucli del sistema, però s’han
d’activar. Afegeix l’opció de que els usuaris del portal es sindiquin al
contingut utilitzant els canals RSS, RDF i Àtom. L’avantatge que ofereix
és que depenent a quina part del portal estiguis, al picar sobre la icona
RSS que està al costat de la direcció web, et sindiques a un contingut o
un altre. Aquesta funcionalitat substitueix les llistes de correu d’avís que
volia l’entitat per l´úsd’un lector de notícies RSS.
Per exemple, en el cas que es vulgui subscriure només a una secció,
com castells, vas al apartat corresponent i selecciones l’icona. Així
només es rebrà el contingut d’aquesta secció al teu lector RSS, com
Google Reader o NetNewsWire.

-

Help: Ofereix la visualització d’ajuda en línia. Així, si hi ha algun dubte o
problema la comunitat de Drupal ofereix un servei d’ajuda mitjançant
aquest mòdul ja dins el sistema instal·lat.

-

Database loggin: Registre els incidents del sistema a la base de dades,
per poder tenir un arxiu d’errors i esdeveniments.

-

Update status: Comprova l’estat de les actualitzacions dels diferents
elements que interactuen amb el portal, el nucli, els mòduls i els temes.

-

Upload: Permet als usuaris carregar i adjuntar fitxers al contingut.

-

Contact: Activa l’ús de formularis de contacte via mail. Així, els usuaris
poden enviar emails de contacte des del mateix portal. A més a més,
permet crear categories, així es pot configurar diferents destinataris, per
exemple un de la junta directiva, un per l’administrador web, un altre per
cada cap de secció, etc.
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Altres mòduls independents al nucli, que no han aparegut i són importants:
-

Administration menu: Aquest mòdul, agrega un menú d’administració
per sobre de la plantilla, a la part de dalt, perquè les diferents opcions
siguin més accessibles per al administrador/s del portal.

-

FCKeditor: Per a tal que es pugui introduir text, a qualsevol dels tipus de
contingut, s’ha instal·lat un editor de text enriquit, de forma que ara es
pot incloure imatges, ajustar paràgrafs i totes les opcions d’un editor de
text com l’office, però de manera integrada amb el portal. A més a més,
permet incloure arxius en flash, o escriure directament amb HTML.

-

Backup and Migrate: Serveix per fer copies de seguretat de tot el portal,
així en cas de problemes de pèrdues d’informació, es pot restaurar. A
més a més, també pot operar com a importador, exportador de bases de
dades al canviar de servidor.
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CAPÍTOL 5.

EL PORTAL: POSADA EN MARXA

5.1 Introducció
En aquest capítol es detalla la posada en funcionament del portal utilitzant el
domini que des de fa un temps l’associació té contractat (www.lasocietat.cat) i
un hosting que s’ha escollit després de fer una comparativa entre les diferents
ofertes del mercat.
Per fer-ho s’han marcat una sèrie de requisits a complir, escollint aquella oferta
que s’adapti més als prerequisits tècnics de Drupal estudiats a la taula 3.3 del
tercer capítol, i al pressupost que té l’associació per aquest projecte. Una
vegada triat el hosting, s’explica el procés de migració del portal al seu entorn
definitiu, el procés de configuració del domini i finalment com s’aconsegueix
treballar amb URL netes.
Com a pas previ,
es comenta com s’ha posat en marxa un servei
complementari al portal Drupal: el servei de correu electrònic vinculat al
domini lasocietat.cat.
Per acabar aquest capítol, s’inclou una memòria econòmica per tenir en compte
quin és el cost real del projecte. És a dir, quants diners caldria invertir per a
posar en funcionament el portal, comptabilitzant tant la despesa corrent
(hosting, servei de correu i domini), com el treball de dissenyador o webmaster.

5.2 Serveis addicionals: gestió del correu del domini.
Un cop explicat el funcionament del portal que treballa amb Drupal i tots els
mòduls instal·lats, cal donar a conèixer com s’ha configurat el servei de correu
electrònic. Inicialment l’associació demanava estudiar la seva implementació, i
finalment s’ha apostat per independitzar-lo del portal i també del servei de
correu que ofereixen els serveis de hosting o de registre del domini.
D’aquesta forma, alliberem l’espai destinat al correu del hosting, i podem
preparar aquest servei amb antelació a la elecció d’aquest, ja que s’ha utilitzant
el domini lasocietat.cat i el servei de Google Apps, no es necessari el servei
d’email que ofereixen amb els paquets de hosting ni amb els de dominis.
Google Apps ofereix una sèrie d’aplicacions online: Gmail, que és el que s’ha
implementat, Google Calendar, Google Docs, Google Sites i Google Video.
Aquest servei va destinat a empreses, centres educatius o associacions sense
ànim de lucre i s’engloben amb el que s’anomena Google Apps per a
Empreses.
Actualment existeixen dues versions per als clients, l’“Edició Estàndard” o la
“Premium”. El gran avantatge d’aquest servei, és que, la primera versió és la
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gratuïta per a empreses petites, centres educatius o associacions sense ànim
de lucre. Cal remarcar que té una limitació de 50 comptes, un número més que
suficient ja que seran emprades com adreces “institucionals” (contacte de
l’entitat i de les diferents seccions, bústia de suggeriments, ...)
L’elecció aquest servei com a servidor de correu electrònic té diverses
avantatges. En primer lloc, Gmail s’ha convertit en poc temps en una eina molt
utilitzada, gràcies al seu disseny que facilita el seu ús i a les seves bones
prestacions, com ara la gran capacitat de les bústies de correu o la filtració de
missatges no desitjats.
Aquests serveis ajuden a posicionar el correu de Gmail, per davant de les
interfícies de correu Web que ofereixen els serveis de hosting o de registre de
domini. A més a més. També evita que l’usuari hagi d’instal·lar i utilitzar
obligatòriament un client de correu com ara Outlook o Thundebird. Tot i així, si
ho veu convenient, també els pot utilitzar, ja que Gmail és accessible des dels
clients anomenats anteriorment.
A l’annex J, es detalla la instal·lació i posada en marxa del servei, així com la
seva personalització. Cal remarcar la simplicitat d’aquest procés que
bàsicament consisteix en canviar el registre de MX (Mail eXchange) del domini
pels que Google et facilita. De fet, aquest procés s’ha realitzat dues vegades.
Inicialment es van canviar els MX als DNS de Nominalia perquè es va
configurar amb anterioritat que l’elecció del hosting. Després es va fer el mateix
a les DNS del servei de hosting, que van ser les elegides finalment per a
mantenir la informació del domini. A l’apartat 5.5 es recull tota la informació
relativa a la gestió del domini de l’entitat.
La direcció d’accés al servei és http://mail.google.com/a/lasocietat.cat, i el
format de les adreces és del tipus contacte@lasocietat.cat.

5.3 Contractació del hosting.
Un cop el funcionament del portal és l’adequat, cal contractar l’espai definitiu on
emmagatzemar el Drupal, ja que tota la instal·lació i configuració s’ha realitzat
en un hosting temporal. Tot el contrari és el cas del domini, que des de l’inici
l’entitat ja el tenia contractat.
Per escollir l’empresa que ens ofereix l’espai a la xarxa cal definir els factors
més decisius per a fer una elecció encertada. Els tres punts més importants
són: la capacitat del host, el volum de transferència i el preu. Tot i així, n’hi ha
d’altres importants que cal considerar, ja siguin els prerequisits de Drupal o
altres característiques del hosting i el servei ofert.
Per tant, s’ha de valorar també: el consum de CPU, el Uptime, el servei tècnic,
la ubicació dels servidors, o punts més específics de CMS, com el nombre i
mida de les bases de dades, el funcionament de les URLs netes o fins i tot el
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nombre de dominis que ens ofereixen, tot i que ja en tenim un, i per tant no és
important.
A l’annexa K, s’explica quins són tots aquests elements i de quina manera
poden afectar al funcionament del projecte.

5.3.1 Comparativa
Un cop estudiats els diferents elements a tenir en compte, s’ha fet una
comparativa de les empreses de hosting que compleixen els requisits tècnics
de Drupal, i per tant, on es pot muntar el portal sense problemes. A més a més,
s’ha escollit empreses punteres dins d’aquest servei a Internet, per tenir més
probabilitats de poder gaudir d’un bon servei i professional. S’ha de vigilar ja
que hi ha moltes empreses que ofereixen serveis d’aquest tipus, i molts cops
són revenedors, amb un servei tècnic poc adequat. Cal mirar que aquestes
empreses tinguin un servei tècnic 24x7x365 (o s’aproximi al màxim) i un Uptime
proper al 100%.
Per fer la comparativa de la taula 5.1, s’ha estudiat les ofertes de tres de les
empreses més importants d’Estats Units (Hostgator, Bluehost i 1and1), i
d’algunes d’espanyoles que s’equiparen a nivell de preu a les anteriors.
S’ha de tenir en compte que la opinió per instal·lar Drupal a el servidor ofert,
s’ha construït mitjançant una cerca d’opinions de desenvolupadors web, ja
siguin específics de Drupal i també en general mitjançant webs de l’àmbit o
cercant al Google.

Piensasolu
cions

Redcoruna

20 GB

Il·limitat Il·limitat 1 GB

500 MB

25 GB

Il·limitat Il·limitat 5 GB

10 GB

1
Il·limitat

Il·limitat 100

1
Il·limitat

Il·limitat

1,95 €

4,95 $

3,95 $

2,90 €

3,95 €

Castellà Anglès
Si
MB
B

Anglès
MB

Castella Castella
B
D

Bluehost

Hostgator

250
1 GB
MB
Transferencia 5 GB 10
GB
Dominis
1
2
Nº Bases de 1
5
dades
(200 (200
MB) MB)
Preu
1,99 4,99
mensual
€
€
Idioma
Cast. Cast.
URLs netes
Si
Si
Opinió
per MB
MB
Drupal

MBI.es

Espai

1and1.es

1and1.es

Taula 5.1. Comparativa ofertes hosting.
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5.3.2 Elecció.
Un cop feta la comparativa, i intentant fer la millor elecció en quan a qualitat,
prestacions i preu, s’ha proposat a l’entitat masbaratoimposible.es.
La primera raó per ser-ho, és la vessant econòmica, ja que és l’opció més
barata. Tot i així ofereix una capacitat i una transferència més elevades que la
resta, sobretot que les ofertes de hosting espanyoles, ja que a les americanes
són il·limitades. Per altra banda, al ser una empresa estatal, en cas de
problemes, la comunicació amb l’entitat podrà seramb castellà. Això pot
esdevenir un punt important perquè qui porti el control del portal un cop en
funcionament, probablement no sigui un expert en el tema.
Al ser l’opció que millor relació prestacions/preu, i el fet de que no és una
empresa capdavantera al sector, ha motivat la realització d’un seguiment de les
opinions personals d’usuaris a través de blogs de programadors web,
webmasters, o a fòrums de hosting i Drupal. Es tracta d’evitar trobar-se més
tard amb un mal servei o un funcionament no del tot correcte.
Aquest seguiment de fet, ha reforçat l’elecció, ja que s’ha trobat bones
referències sobre el servei i sobre el bon funcionament amb Drupal.
Per a les altres ofertes també s’ha buscat referències, trobant males crítiques
per a Piensasolucions i bones per RedCoruna, però al tenir unes prestacions
més baixes, tot i ser una empresa més gran, la proposta final ha sigut MBI.es.
Després de plantejar totes aquestes raons a l’entitat, ha acceptat l’elecció i ha
contractat el nou servidor amb masbaratoimposible.

5.4 Migració al nou servidor
Fins ara, tota la instal·lació dels mòduls, plantilles i tota la configuració del
portal, s’havia fet en un servidor temporal de 1and1.es, que no és de l’entitat.
Així, un cop feta l’elecció del host a masbaratoimposible.com, cal fer la migració
del portal i de la informació de les bases de dades MySQL. Per altra banda, cal
activar també el servei de domini que l’entitat ja té contractada des de fa temps
(www.lasocietat.cat), que es detalla al punt 5.5.
Per migrar al nou servidor, s’ha realitzat dos passos importants: el primer,
copiar tota la carpeta on està instal·lat el Drupal i pujar-la al nou servidor
mitjançant FTP. No obstant, si s’intenta accedir al portal, apareix un error, ja
que el Drupal apunta a la base de dades antiga (de 1and1.es) i no
aconsegueix accedir-hi.
A la figura 5.1 s’observa com està estructurat el Drupal dins el nou servidor.La
captura és del client FTP per a Mac OS X, Cyberduck, i mostra on està l’arxiu
settings.php, que més tard s’ha de modificar per a que apunti a la nova base de
dades del nou servidor.
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Fig. 5.1 Accés FTP a settings.php.
Un cop amb el Drupal pujat al nou servidor, cal copiar la base de dades, fent
que no es perdi contingut ni la configuració del portal: mòduls, permisos,
usuaris, etc.
Per fer-ho, cal exportar la base de dades inicial (del servidor 1and1.es) i
importar-la cap al nou. Des del phpMyAdmin5 dels dos servidors, exportes les
dades de l’antic i vas a importar-les cap a l’altre, de forma bastant fàcil i
intuïtiva. A més compta amb una interfície en català o castellà.
El problema real que hi ha és que a l’hora d’importar la base de dades, el nou
servidor de masbaratoimpossible no dona suficients permisos a l’usuari per a
fer-ho des del cPanel, que és l’aplicació de control d’administració del hosting.
Per solucionar-ho, s’ha de demanar a l’empresa suport tècnic i intentar
solucionar-ho o simplement perdre el contingut i tornar a configurar els
permisos. Com a alternativa, s’ha buscat una solució des del mateix Drupal,
evitant haver de dependre de la rapidesa que l’empresa ofereixi solucions. Es
tracta que l’exportació/importació de les bases de dades és faci des del mateix
portal, aconseguint a més una eina de copies de seguretat que servirà pel
futur.
Per fer-ho, primerament s’ha creat una nova base de dades des de cPanel de
masbaratoimposible.es i s’ha modificat settings.php perquè apunti a aquesta
base de dades que, de moment, està buida, i que Drupal omple amb les dades
inicials perquè el portal pugui engegar sense errors (però lògicament, encara
sense informació).
5

Eina escrita en PHP per administrar bases de dades MySQL des del navegador.
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A la figura 5.2 s’observa, una captura de pantalla amb els nous paràmetres de
la nova base de dades.

Fig. 5.2 Informació de la nova base de dades MySQL.
Amb aquesta informació i la corresponent contrasenya, s’ha de fer aquest canvi
a l’arxiu settings.php, modificant només la línia que es mostra a la figura figura
5.3. La primera, és la que formava part al servidor antic, i la segona la que s’ha
utilitzat al nou.

$db_url = 'mysqli://dbo282927729:qZmJBgmS@db162.1and1.es:3306/db282927729';
$db_url = 'mysqli://s03d8fae_quimzu:sy%26SeRR4Iq%28.@localhost/s03d8fae_drupal';

Fig. 5.3 Línia de codi que s’ha de modifica dels arxius settings.php
Un cop creada la nova base de dades i amb l’arxiu settings apuntant a aquesta,
s’accedeix al portal sense que apareguin errors. Tot i així, s’observa que la
configuració del portal i el contingut que hi havia a l’altre servidor ha
desaparegut. Per fer la migració, i deixar el sistema exactament igual que
abans, s’ha utilitzat el mòdul backup and migrate.
Amb aquesta nova extensió, que s’ha instal·lat als dos servidors, ens saltem la
importació des del MyPhpAdmin, del cPanel de masbaratoimposible, que és el
que ens aportava problemes.
Per fer la migració completa, anem a Administració-> Content Management >Backup and Migrate->Backup/Export DB del servidor inicial. Fent-ho, accedim
a la pantalla d’exportació i guardem la base de dades en un arxiu comprimit.
Per restaurar tot al nou hosting, es realitza el pas complementari:
Administració-> Content Management ->Backup and Migrate->Restore/Import
DB, al nou portal, seleccionant l’arxiu comprimit on hem emmagatzemat tota la
informació.
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Un cop realitzat aquest pas, els dos portals són iguals, apareix el mateix
contingut i funcionant de la mateixa forma, tal i com estava configurat al antic
servidor de 1and1.es. Així, ja es pot eliminar de l’antiga versió i seguir treballant
amb el servidor adequat, afegint-hi contingut i configurant el domini contractat
per l’entitat, www.lasocietat.cat.

5.5 Gestió del domini
A diferència del hosting, l’entitat ja tenia contractat el domini lasocietat.cat a
l’inici del projecte. Concretament es va registrar a Nominalia i eren els seus
servidors de DNS els que donaven servei al domini.
Així doncs en aquest projecte no ha calgut ocupar-se del registre del domini
però sí de la seva gestió. Per una banda, cal que s’accedeixi al portal quan un
usuari escriu, o pica en un enllaç, que posi www.lasocietat.cat o també la
societat.cat. Per l’altra, cal configurar els MX per a poder rebre el correu dirigit a
aquest dominiLa primera operació de gestió que es va fer va ser, com s’ha
comentat amb anterioritat, modificar els resgistres de MX de les DNS de
Nominalia, per a poder utilitzar al utilitzar el servei de correu que ofereix Google
Apps.
Un cop contractat el hosting a masbaratoimposible, la mateixa empresa
t’informa de que cal fer per a que per tal que al escriure la direcció
http://www.lasocietat.cat al navegador s’accedeixi a l’espai web contractat, i per
tant es visualitzi el portal.
A més també ofereix les seves propis servidors de DNS per a servir el domini.
S’ha optat per utiltizar aquest servidors enlloc dels de Nominalia per així des
d’una única interfície, el cPanel que ofereix el masbaratoimposible, administrar
tan el domini com la resta de serveis que ofereix relatius al servei de hosting.
Aquest canvi de servidors de DNS s’ha de realitzar a Nominalia. La
configuració final és la que es pot veure a la Fig. 5.4.

Fig. 5.4 Domini de Nominalia configurat amb les DNS de MBI.es
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Un cop fet aquest canvi cal anar al cPanel de MBI.es i canviar els MX que ens
ofereix pels que ofereix Google Apps, és a dir cal repeteir el procés fet
inicialment als servidor de Nominalia.
Per a fer-ho s’accedeix a “Correo” -> “Entrada de MX” quedant la configuració
com es veu a la figura 5.5.

Fig. 5.5 Configuració a MBI.es de le entrades de MX del per a lasocietat.cat.
Un cop realitzat aquest pas, el servei de correu Gmail sota el domini
lasocietat.cat, torna a funcionar adequadament.
Un cop realitzat la migració del servidor i la gestió del domini s’ha configurat les
URLs netes al nou servidor, detallat-ho a l’annex L.

5.6

Pressupost.

El pressupost s’ha desglossat en diferents partides. Per una banda estan les
despeses de hosting i de domini, que s’han de pagar cada cert període de
temps, i que en aquest cas, s’han pressupostat per un any. No s’ha inclòs en
aquest pressupost el servei de correu, ja que s’ha escollit una solució gratuïta.
La Taula 5.2 recull aquest segment del total del pressupost.
Taula 5.2. Pressupost anual per a mantenir el host i el domini.
Hosting masbaratoimposible.es
Domini .cat a Nominalia
Preu anual

23,4 €
56,84 €
80,24 €

Per altra banda, s’ha quantificat el treball realitzat per a construir el portal, tenint
en compte el nombre d’hores treballades, i qualificant també aquest treball,
depenent de la complexitat exigida per cada part de la construcció del portal o
de la configuració dels diferents mòduls. Aquest pressupost és el que es pot
veure a la Taula 5.3.
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Respecte les dades que conté aquesta taula comentar el següent. Per a saber
el que ha de cobrar un enginyer per fer aquesta web s’ha realitzat els següents
càlculs:
-

Sou net que hauria de cobrar un enginyer amb poca experiència al sector:
21.000 euros.

-

Hores setmanals
aproximadament.

treballades:

40

hores

->

2.000

hores a

l’any

Això fa un preu base a l’hora de 10,5 euros, que hauria de cobrar per assumir
aquestes pretensions econòmiques.
S’ha fet una estimació del cost real intentant ajustar-se al màxim a la realitat del
sector.
Per a que l’estimació sigui l’adequada s’ha comprovat el preu de mercat de
projectes similars a aquests. Els preus oscil·len entre els 600 i 1.000 euros.
Això ha fet que s’hagi introduït el que s’ha anomenat “Factor de Dificultat” que
actua com a corrector del preu de cada hora segons els coneixements (i la
dificultat) que es requereixen per instal·lar, adaptar i configurar els diferents
elements dins la web.
Finalment, cal remarcar que el nombre d’hores de treball que hi ha calculades,
són en definitiva les hores emprades per a configurar i fer funcional el portal. En
cap cas, aquest sumatori d’hores és el nombre d’hores dedicades a la
realització del projecte.
És a dir, no s’han comptabilitzat les hores de formació i realització de proves:
l’elecció de CMS i instal·lació dels finalistes, els tests de diferents alternatives
de mòduls, l’elecció i configuració de plantilles, la migració del portal al servidor
definitiu, etc.
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Taula 5.3. Pressupost per al desenvolupament i posada en marxa del portal
Hores
treballades
2

Factor
Dificultat
1

Preu/hora del
treball
10,5

Preu
total
21

Configuració
bàsica mòduls del
nucli
Forum +
Advanced forum

3

1

10,5

31,5

3

1

10,5

31,5

Calendar + Data
Views + CCK
FCK editor
Gallerix (Galeria)
Mòdul Image
(concurs)

3
4
2
6
3

1
1,2
1,1
1,3
1,1

10,5
12,6
11,55
13,65
11,55

31,5
60,48
25,41
106,47
38,115

iPaper +Scribd
Chess
Wiki
Missatges Privats
Voting + Fivestars
Permisos
Altres mòduls
Totals

3
1
2
1
2
13
4
49 hores

1,1
1
1
1
1,2
1,3
1

1,1
10,5
10,5
10,5
12,6
13,65
10,5

3,63
10,5
21
10,5
30,24
230,685
42
694,53 €

Instal·lació bàsica
Drupal i hosting
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CAPÍTOL 6.

CONCLUSIONS

6.1 Introducció
Per tancar aquesta memòria s’ha escrit aquest últim capítol on s’ha fet una
valoració general del treball, exposant quins objectius inicials s’han complert,
quins no i per a quines raons. Per altra banda, s’ha definit unes línies de futur,
proposant algunes millorares que es poden implementar en una segona fase de
desenvolupament. Algunes d’aquestes millores són totalment noves respecte el
funcionament actual del portal i altres, petites modificacions que poden donar
un millor servei en un futur.

6.2 Conclusions
Per a valorar tot aquest projecte, cal recordar tot el procés de desenvolupament
del portal, des de l’aprenentatge inicial sobre els CMSs, passant per l’elecció
d’un d’ells atenent als requeriments de l’entitat, fins al configuració i la seva
posada en marxa.
L’objectiu final del projecte és oferir a l’entitat un portal funcional per a que
pugui canalitzar la seva activitat mitjançant Internet, donant-li visibilitat, i oferir
una eina de participació a tots els socis, convertint el portal en punt de trobada
a la xarxa.
Aquest principal objectiu s’ha complert, ja que a mesura que han anat avançant
les diferents fases del projecte, s’han anat assolint aquells petits objectius que
junts fan que el funcionament del portal sigui el demanat.
Un cop après el funcionament dels dos mòduls externs més importants, com el
Views i el CCK i del nucli del sistema, juntament amb l’elecció adequada dels
mòduls utilitzats s’ha aconseguit gaudir d’un bon calendari, crear una wiki on es
mantindrà la història de l’entitat actualitzada, un servei de àlbums de
fotografies, un feed RSS, un lector de documents online i un conjunt de blogs
per les diferents seccions.
A més a més, s’ha pensat que la participació dels socis i usuaris del portal ha
de ser important i per tant s’ha donat la possibilitat de que interactuïn amb la
web, l’entitat i entre els usuaris, mitjançant el fòrum, la wiki, els concursos, la
secció de contacte directe amb la Societat, els missatges privats entre usuaris
o fins i tot les partides virtuals d’escacs.
Tot i així, han aparegut problemes a les diferents fases del projecte, sobretot en
qüestions més pràctiques, instal·lant mòduls que no funcionaven i que eren
imprescindibles, com el de Control d’Accés per Taxonomies (en anglès TAC)
que va estar unes setmanes inoperatiu i per tant no es podia fer la configuració
actual. D’altres dificultats més secundàries també feien perdre esforços i temps,
com l’elecció plantilles, que no acabaven d’agradar ni oferir unes bones
prestacions. Se’n van revisar moltes per fer una elecció adequada.
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Altres problemes han sorgit un cop
el portal ja estava muntat i en
funcionament, al fer la migració cap al nou servidor. Els àlbums de fotografies
no funcionaven correctament, els enllaços interns es van haver de reconstruir i,
fins i tot, alguns permisos dels diferents mòduls també. Aquests problemes
apareixen degut al canvi d’arrel del host i al canvi de format de les URLs:
primer URLs netes al primer servidor, després torna a les per defecte de Drupal
al nou servidor i per últim a tornar-les a configurar com a URL netes tal i com
estan actualment. Això va portar alguns maldecaps, ja que semblava que la
configuració era l’adequada i que estava tot actualitzat però al llegir les
carpetes on es pugen les fotografies apareixien errors i el Drupal no les
reconeixia correctament.
Tot i els problemes, la web ha quedat totalment operativa, ajustant-se al màxim
als requisits i funcionalitats demanats a l’iniciper l’entitat. A continuació, es
repassen i es valora quins d’aquests s’han complert, quins s’han deixat de
banda i quines noves funcionalitats s’han fet operatives sense ser un requisit
inicial per a l’entitat.
En quan els requisits, l’entitat demanava inicialment set punts a complir, que tot
seguit es repassen un a un:
-

Idioma: el portal treballa sobre el nucli de Drupal en català però la utilització
de mòduls externs ha fet que algunes parts del portal, sobretot del back-end
(administració) no estiguin totalment traduïdes. Cal remarcar que és un
inconvenient transitori ja que es probable que apareguin les traduccions
dels mòduls. També es pot resoldre traduint de forma manual a través de la
interfície de traducció de Drupal.

-

Cost: L’elecció del software va ser sobre una selecció de CMS de codi lliure
i gratuïts i per tant s’ha complert. Era un requisit indispensable.

-

Gestió fàcil: dins la complexitat de crear un portal amb totes aquestes
característiques, s’ha observat com que el funcionament del portal és fàcil
d’administrar i molt flexible. Per millorar el procés d’administrador, i
aconseguir que sigui més fàcil, s’ha
instal·lat un mòdul,com ara
Administration_menu i s’ha utilitzat una plantilla més bàsica que la del frontend per a facilitar l’administració.

-

Bon suport i actualitzable: només cal veure com al llarg d’aquest projecte
s’ha actualitzat de la versió 6.9 a la 6.14 del nucli de Drupal per observar
que és un software amb constant actualització. A més, el portal de Drupal
ofereix una cua d’incidències per a cada mòdul i t’informa de l’estat en que
es troba, si està en desenvolupament, si funciona o si no, i et marca es
recomanable instal·lar o millor que busquis una altra opció. Aquest fet,
juntament amb el mòdul Update Status que comprova les actualitzacions
disponibles de totes les parts de la web, facilita la feina d’actualització i
ofereix un suport directe cap al portal.

-

Multiplataforma: s’ha desenvolupat el portal des de dos ordinadors amb
sistemes operatius diferents (Mac OS X i Windows) i s’ha comprovat que es
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pot accedir al portal des dels navegadors més utilitzats: Microsoft Internet
Explorer , Mozilla Firefox, Safari d’Apple.
-

Gestió d’usuaris: l’elecció de Drupal s’ha demostrat un encert per aquest
apartat en concret ja que la flexibilitat de gestió dels usuaris que permet és
pràcticament infinita. Amb Joomla o altres CMSs haguessin aparegut
problemes importants per a implementar-ho com l’entitat demanava.

-

Accessibilitat: és el punt que s’ha incomplert més. Tal i com es va dir en
l’apartat corresponent, el problema rau en l’addicció de mòduls i plantilles
que els mateixos usuaris de Drupal creen, que molts cops no estan
totalment estandaritzats i per tant no compleixen els requisits que es
demanen per a tenir un lloc web totalment accessible. Tot i així, aquest punt
és una prioritat menor per l’entitat i s’ha vist oportú obviar-lo després de
consultar-ho amb ella. En compensació, s’ha instal·lat un mòdul que permet
millorar la visibilitat del text permeten augmentar i disminuir la seva mida,
anomena’ TextSize.

En quant les funcionalitats, s’han complert totes menys dues, i se n’han ofert
d’altres noves o amb petites modificacions.
Començant per aquelles que s’han dut a terme, tal i com demanava l’entitat, el
portal permet fer un registre als usuaris, té una agenda per l’entitat, un sistema
wiki, un feed RSS, àlbums de fotografies, i diferents formes de blogs per
seccions. Per altra banda, el sistema de registre manté ja la base de dades
d’usuaris registrats, i per tant també inclou dels socis de l’entitat, utilitzant la
mateixa base de dades de Drupal. És a dir, en la mesura que tots els socis es
registrin, aquesta base de dades també podrà utilitzar-se com a base de dades
de socis.
Per altra banda, s’ha modificat el requisit del mailing que demanava la societat.
Inicialment l’entitat volia que els usuaris tinguessin l’opció de subscriure’s al
contingut que volgués i que se li envies al mail quan s’actualitzés. S’ha
considerat que els lectors RSS, funció que sí s’ha habilitat, permeten fer
aquesta funció de manera més eficient. A més a més, s’ha implementat dues
maneres d’accedir a àlbums de fotografies, el primer àlbums complerts amb un
visor flash i l’altre, creant un sistema de votacions per a poder generar
concursos sobre el tema que es desitgi.
De les funcionalitats a estudiar que es van proposar inicialment, s’ha
implementat una d’elles i una altra s’ha deixat preparada pel seu ús. S’ha
configurat un sistema de correu corporatiu gratuït sota el domini propi i amb un
funcionament molt professional mitjançant Google Apps. A més a més, s’ha
ofert un mètode de missatgeria interna entre els usuaris del portal. La
funcionalitat que s’ha deixat preparada però no s’ha implementat és la de poder
incloure-hi arxius en Flash. La tercera funcionalitat a estudiar, l’adaptació de
continguts per a mòbils ha quedat com a línia futura i es comenta en el següent
apartat.
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També s’han creat nous tipus de contingut que inicialment no es contemplaven
per part de l’entitat. S’ha implementat un joc d’escacs online i un visor de
documents molt efectiu, que permet llegir documents de diversos formats
directament des del portal.
Com a part més negativa, no s’ha pogut implementar dos funcionalitats que
eren més secundàries per l’entitat, la capacitat de fer apostes via el portal o de
incloure classificacions i resultats d’escacs. Al ser peticions molt especifiques
no s’ha trobat un mòdul adequat per implementar-ho i s’ha descartat crear-ne
un d’específic degut a que es necessiten moltes hores per tenir una
funcionalitat que no es decisiva per l’entitat.
Per tancar les conclusions, destacar que l’elecció del CMS Drupal ha sigut molt
adequada, ja que probablement no s’haguessin aconseguit aquests resultats
amb altres gestors de contingut, sobretot en quan el sistema de rols i permisos,
que ha estat molt treballat al llarg de la construcció del portal.

6.3 Línies de futur
Actualment, el portal de l’associació ha completat una primera fase. S’ha posat
en marxa una sèrie de funcionalitats marcades per l’entitat, intentant ajustar-se
al màxim a les seves peticions. També se n’han aportat d’altres que no es
demanaven inicialment, però que s’ha cregut que també podrien ser
interessants. Per altra banda, alguns punts han quedat en desenvolupament o
simplement han quedat pendents per falta de temps, per un funcionament que
no s’adapti prou a les necessitats demanades, o pel simple motiu que els
desenvolupadors de Drupal hi estan treballant, i la funció que es volia no és
encara implementable.
A més a més, al ser un portal totalment nou, cal que tingui una presa de
contacte amb els seus usuaris potencials, i que un cop sabent que el seu
funcionament és l’adequat amb els serveis que s’han contractat, l’entitat pugui
valorar si cal fer algun canvi o millora.
Per això, cal que aquests punts, es tinguin en compte a la memòria i no quedin
pendents d’estudiar o valorar. A continuació, es detallen algunes possibles
millores, i es donen les raons per les quals no han estat implementades.

6.3.1 Creació d’una plantilla personalitzada.
Tenint en compte, que l’objectiu principal del projecte no és crear un portal amb
un disseny d’alt nivell i exclusiu, ja que no és la feina especifica d’un enginyer
de telecomunicacions, un dels aspectes a millorar del portal és la plantilla de
Drupal utilitzada.
Actualment, s’ha escollit una plantilla força adequada i que té un disseny prou
bo per la temàtica de l’associació. A més, s’ha adaptat la plantilla incloent una
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sèrie de petites modificacions per a tal de que tingui un aspecte prou
personalitzat per identificar-lo amb l’entitat. Tot i així, creant una plantilla
exclusiva donaria un aspecte més professional i al gust de l’associació, tenint
com ha handicap la necessitat que aquest treball el realitzi un professional del
món del disseny. Per altra banda, tenint en compte que el portal està preparat
per agregar contingut en Flash, es podria realitzar una portada més vistosa
utilitzant aquesta tecnologia.

6.3.2 Adaptació de continguts per a navegació des de mòbils.
Una de les funcionalitats que va marcar l’entitat per a tenir en compte a l’hora
de la creació del portal i les seves característiques, va ser la possibilitat de que
la web s’adaptés en cas d’accedir-hi des d’un dispositiu mòbil.
Tot i que s’ha estudiat diferents formes per a poder-ho implementar, s’ha
comprovat que alguns dels projectes tenen errors d’implementació i
directament estan marcats al portal com inestables, i per tant, han sigut
rebutjats. Un d’aquests, és WURL que es troba a aquest enllaç:
http://drupal.org/project/wurfl .
Un altre mòdul que ofereix aquest servei és l’anomena’t Mobile Tools
(http://drupal.org/project/mobile_tools), que sembla que té un bon funcionament
i es força complert. El mateix mòdul s’encarrega de detectar si l’usuari accedeix
des d’un dispositiu mòbil o no, i redirecciona directament amb la versió per a
mòbil del portal. A més a més, la commutació del tema es pot configurar
depenent el dispositiu, escollint diferents temes a partir de si s’accedeix al
contingut des d’un iPhone, un Android o una Balckberry.
Tot i fer-ne la instal·lació, la no disponibilitat de dispositius mòbils d’última
generació amb accés a Internet i la manca de temps, no han permès
comprovar el funcionament real del mòdul. Queda com a treball futur el seu test
i posada en servei si els resultats són bons.

6.3.3 Base de dades dels socis independent integrada al portal
Actualment la base de dades dels socis és la mateixa que la utilitzada per tenir
control sobre els usuaris registrats del portal. Així, al registrar-se un usuari la
base de dades es modifica creant un nou usuari i l’administrador ha de
comprovar manualment si aquest usuari registrat és soci o no. Aquesta
comprovació es realitza sobre una llista de socis que té l’entitat.
La millora que es podria oferir, és convertir aquesta llista de socis que l’entitat
té en format físic en una base de dades independent a la de Drupal,
gestionable de manera segura via Web. Així des de qualsevol lloc amb accés a
Internet l’administrador podria consultar si algú es soci. Per acabar-ho
d’arrodonir, el procés de comprovació es podria automatitzar. Es podria
desenvolupar un mòdul que comprovés en aquesta base de dades si usuari
registrat és soci i a partir d’aquí li assignés el rol que li pertoca.
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6.3.4 API GCalendar
Un altre aspecte a millorar, és el calendari de l’entitat. Actualment, amb el
mòdul Calendar juntament amb tots el que el complementen, s’ofereix una
funcionalitat molt bona. Mitjançant el menú de crear contingut, en pots crear del
tipus un esdeveniment i aquest apareix al calendari, els usuaris poden apuntarse als diferents esdeveniments, etc, de forma que compleix les necessitats del
portal.
Tot i això, la comunitat de Drupal està treballant, per integrar l’API (Application
Programming Interface) de Google Calendar al CMS. Aquesta implementació
és molt important, ja que permetria utilitzar aquest calendari integrat
directament dins el portal. Aquest fet, juntament amb el recent registre de
l’associació a Google Apps, fa que la integració de l’aplicació amb el portal sigui
realment una millora molt important. Així, apart del funcionament que hi ha
actualment, se li sumaria les funcionalitats de Google Calendar, permetent per
exemple fer una sincronització amb d’altres gestors de calendaris com ara
Outlook, iCal o Sunbird. Així es podria accedir als esdeveniments no només
des del portal, sinó també a través dels gestors de calendaris habituals gracies
a que es podria sincronitzar a través d’Internet amb el de Google.
Actualment el projecte està en la fase inicial, però un cop estigui implementada
aquesta API, oferiria una solució molt més complerta que la actual.
L’enllaç al projecte és: http://drupal.org/project/event_GCalendar

6.3.5 HTTPS (Certificat Digital SSL)
Aquest punt és una millora de seguretat per a l’entitat. Actualment el mètode
d’accés al portal, mitjançant un usuari i contrasenya, no gaudeix d’una
transferència d’informació xifrada. Per tant, algú que pogués fer una captura
del tràfic amb un analitzador de protocols sobre la mateixa xarxa podria veure
tant l’usuari com la contrasenya en text pla d’un usuari que accedeix al portal.
Tenint en compte que fer accedir a algun punt de la xarxa per a fer aquesta
captura no és trivial i que només els usuaris administradors del portal (que n’hi
haurà un o dos) tenen accés a tota la base de dades dels usuaris, i la resta no
accedeixen a informació considerada crítica, aquest problema no es considera
ni molt menys greu.
Tot i així, la realitat ens diu que tot i que és prou segur podria arribar el cas de
que algú malintencionadament volgués accedir a la informació dels usuaris i
fos capaç d’accedir al mateix temps i a la mateixa xarxa que l’administrador del
portal i capturares la seva contrasenya. En aquesta excepció si que seria un
problema i la llei de protecció de dades es podria no complir.
Per oferir que aquesta transmissió de dades, fos totalment segura, caldria
contractar-hi un certificat digital i instal·lar-lo al servidor. Així, el portal gaudiria
de suport HTTPS (Hypertext Transfer Protocol sobre Secure Socket Layer).
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HTTPS no és un protocol independent sinó que és la combinació d’una
connexió d’HTTP sobre una connexió segura Secure Socket Layer (o Transport
Layer Security), que ofereix un sistema d’autentificació i comunicació xifrada i
segura.
Aquesta combinació de protocols s’utilitza sobretot per a fer pagaments o
accedir a webs corporatives, o qualsevol tipus de servei que requereixi
l’enviament de dades personals o contrasenyes. Per tant, seria una bona
manera de mantenir el portal de l’associació totalment segur, ja sigui per
accedir al portal, o per mantenir la base de dades dels socis que també s’ha
comentat a les línies de futur.
Inicialment, es va intentar oferir una solució temporal creant un certificat digital
self-signed (firmat per un mateix), que tot i que alertaria als usuaris de que no
és un certificat de confiança donaria més seguretat a la transferència
d’informació al fer l’accés. Aquesta solució no ha funcionat; les eines de gestió
del hosting permeten la generació d’aquest tipus de certificat però apareixia un
error del certificat al intentar accedir des de https://www.lasocietat.cat.
És a dir, independentment de la configuració de Drupal, l’accés segur del
servidor Web no funciona adequadament. S’ha consultat el servi tècnic del
hosting però sense aconseguir cap resposta aclaridora.
Per altra banda, al mòdul securepages s’ha d’activar habilitant una casella un
cop el certificat està instal·lat. Aquesta opció d’activar el treball amb HTTPS no
apareix degut a als problemes al amb certificat. Per aquesta raó, no s’ha posat
en funcionament, tot i que s’ha deixat instal·lat.
La solució definitiva és escollir una entitat certificadora que garanteixi la
vinculació entre la identitat del navegant o entitat i la seva clau pública,
mitjançant l’anomena’t Certificat Digital.
Aquest certificat, conté una sèrie de dades, com dades del subscriptor, i de
l’entitat de certificació, la clau pública de l’usuari, la metodologia per verificar la
signatura, el nombre de sèrie del certificat, i el període de validesa. A més a
més, lògicament ha d’estar signat digitalment per l’entitat certificadora, com ara
Verign, Agencia Catalana de Certificació, Thawte, Globalsign, Comodogroup o
Galeonpro.com
Un cop contractada i instal·lada a través del cPanel, al corresponent apartat de
certificats SSL, s’hauria d’accedir al mòdul de Drupal securepages que s’ha
deixat instal·lat, i simplement s’hauria d’habilitar i dir quines parts s’accediria de
forma segura. Bàsicament caldria configurar l’accés/registre i la navegació per
www.lasocietat.cat/admin/.
En cas de que també es poses en marxa la gestió online de la base de dades
dels socis (independent a la del portal, per a fer altes i baixes o llistats de socis)
caldria que tot el procés estigues xifrat i així no poder accedir a les dades dels
usuaris.
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A. Altres requisits tècnics de Joomla! i Drupal
Per a que els buscadors, com Google o Yahoo, trobin més fàcilment webs
creades amb qualsevol gestor de continguts, aquests haurien de generar URLs
netes per cadascun dels nodes construïts.
Per exemple, aquesta URL, http://www.elteudomini.es/drupalcat610/?q=node/2
no està optimitzada pels buscadors i per a millorar el procés de cerca, el gestor
de continguts ha de generar les seves URL sense caràcters especials. Per a
poder fer aquesta optimització, coneguda com SEO (Search Engine
Optimation), els CMS requereixen que a l’Apache tingui activat el mòdul
mod_rewite.
Així,
podran
generar
URL
com
aquesta:
http://www.elteudomini.es/drupalcat610/node/2, facilitant la cerca dels
buscadors, i per tant, guanyant posició dins de les cerques als buscadors, fent
que la web tingui més probabilitats de ser trobada, i per tant, de tenir més
visites.
Específics per a Drupal: necessita permisos per als arxius .htaccess i es
recomenen 16 Mb de memòria RAM. A més a més, tot i que Drupal és
comptable amb les bases de dades PostgreSQL, es recomenable utilitzar
MySQL si s’utilitzen mòduls i extensions no incloses al nucli, ja que podrien no
ser funcionals i apareixerien problemes.
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B. Instal·lació en local per a comparativa de Joomla i Drupal
Tenint en compte els requisits tècnic que apareixen a la Taula 3.3 del capítol 3,
cal que l’ordinador local que fa de servidor web tingui instal·lat diversos
elements software: l’Apache 2, MySQL 4.1 i PHP5. Per a la instal·lació que
s’ha realitzat s’ha utilitzat un paquet software que inclou aquest conjunt de
subsistemes anomenat MAMP, LAMP o WAMP, on AMP és l’acrònim de
Apache, MySQL i PHP. i la primera lletra depèn de si és per al sistema operatiu
d’ordenadors Macintosh, Linux o Windows.
Al ser els dos softwares multiplataforma, es pot muntar aquest sistema sobre
qualsevol dels sistemes operatius i en el cas d’aquest projecte s’ha utilitzat
MAMP (Mac + Apache + MySQL + PHP) degut a que el servidor local corre
sobre Mac OS X Snow Leopard. Tot i així, el funcionament del software és el
mateix (o molt similar) per les tres plataformes.
Així doncs, el primer que s’ha d’efectuar és la instal·lació d’aquest paquet tant
útil i la seva posada en funcionament: simplement cal seleccionar els ports de
l’Apache i del MySQL, la versió PHP5 i tenint en compte la carpeta on l’Apache
anirà a buscar les nostres webs.
La Figura A.1 mostra la configuració correcte per al seu funcionament.

Fig. B.1 Interfície i configuració del MAMP.
Un cop fet això, la instal·lació dels dos CMS és possible, ja que l’accés a la
base de dades l’Apache i el intèrpret de PHP està funcionant.
Ara cal veure el procés d’instal·lació dels dos sistemes per poder-los comparar:
un cop descarregades les versions adequades amb el paquet d’idioma
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corresponent, es descomprimeixen a la carpeta que es determini al MAMP, en
aquest cas: /Applications/MAMP/htdocs
Joomla! (25,2 MB)
-

Seleccionar idioma
Comprovació de reinstal·lació: Comprova requeriments mínims i t’avisa
en cas de no complir-los.
Llicencia pública general del GNU.
Configuració base de dades: Des del mateix sistema de instal·lació, no
cal entrar a phpMyAdmin. (Tal i com es mostra a la Fig. B.2)
Configuració capa FTP: Opcional.
Configuració principal: Marcar nom del lloc, correu electrònic,
contrasenya de l’administrador.
Esborrar o canviar el nom de la carpeta d‘Instal·lació.

Fig. B.2 Configuració base de dades de Joomla!
En qüestió de 5 minuts aproximadament, la instal·lació del nucli de Joomla està
feta.
Drupal (5,4 MB):
-

-

Seleccionar idioma
Verificació dels requeriments.
o Copiar
fitxer
./sites/default/default.settings.php
./sites/default/settings.php

a

Configuració base de dades: en aquest cas, la bbdd no es crea des del
mateix CMS, sinó que s’ha de crear des de phpMyAdmin, i reproduir el
contingut a la instal·lació de Drupal. Cal a més, crear la base de dades
amb un user que tingui permisos complerts.
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Fig. B.3 Administrador phpMyAdmin per a crear la base de dades de Drupal
Un cop creada, des de l’instal·lador de Drupal, s’introdueixen el nom de la base
de dades (drupal en aquest cas), i el usuari i contrasenya (root, root)

Fig. B.4 Configuració base de dades de Drupal
-

Configuració del lloc: per introduir el nom del lloc, el correu electrònic, el
compte d’administrador i l’ús de URLs netes .

Conclusió: A nivell d’instal·lació, els dos gestors de continguts estan molt
anivellats, i no hi ha grans diferencies entre ambdós, fent que no sigui un punt a
tenir en compte per decidir l’elegit.
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C. Detall de comparativa dels requeriments de l’entitat
C.1 Gestió i actualització fàcil i amena.
Una de les grans diferencies d’administració entre els dos CMS és l’ús del
back-end i front-end. Aquests dos termes defineixen les dues funcions que té el
portal: lectura i navegació de la web (front-end) i l’administració (back-end).
Joomla!, tal i com es pot comprovar a les Fig. C.1 i C.2, utilitza dues zones
visualment molt diferenciades per a separar aquestes funcions.

Fig. C.1 Pantalla del back-end de Joomla!

Fig. C.2 Pantalla del front-end de Joomla!
Per altra banda, Drupal no ho fa tant clarament: no hi ha dos interfícies
diferents, sinó que el contingut inicial de la pàgina varia depenent del perfil amb
el qual estiguis identificat La Fig. C.3 mostra com és l’accés inicial per a un
administrador.
Per tant, si entres com a administrador, veuràs al menú un apartat per
administrar el lloc, i sinó veuràs simplement el contingut del portal. A més a
més, inicialment, no mostra la pàgina en blanc sense informació sinó que
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apareixen passos a seguir per configurar i administrar el lloc, això sí, sempre a
través de texts.

Fig. C.3 Pantalla inicial Drupal.

Aquesta separació clara entre el back-end i el front-end, juntament amb els
aspectes següents, fan que Joomla! sigui un sistema molt més intuïtiu i fàcil de
d’utilitzar, sobretot per primer cop. Així podem concloure per cada CMSs que:
Joomla!:
-

-

Ús de menús visuals: similars als que pot utilitzar Windows, organitzant
els diferents aspectes a administrar: lloc, menús, contingut, components,
extensions, eines i ajuda. A partir d’aquests menús et pot accedir a tota
l’administració.
Ús d’accessos directes mitjançant icones de les funcions més habituals.

Drupal:
-

Utilitza menús i accessos directes via text per administrar el site: no és
tan visual.
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En aquest punt, la administració del nucli de Joomla! guanya amb claredat a la
de Drupal, fent que per aquell que mai hagi administrat cap dels dos sistemes,
trobi més amè, i intuïtiu el primer.
Tot i així, cal dir que el disseny no ho és tot, i una bona administració del lloc
no només té a veure amb la facilitat i l’efecte visual sinó que també hi ha altres
característiques més importants i s’ha de veure quines suporten cadascun dels
sistemes. A més a més, cal dir que mitjançant mòduls es pot millorar la
interfície gràfica de Drupal.

C.2 Suport tècnic i actualització del software
A la primera elecció de candidats realitzada al punt 2.3 de la memòria, ja s’ha
tingut en compte aquest punt, quan s’ha parlat de les comunitats que donen
suport als gestors, i és que són les comunitats les que donen el suport tècnic i
també, part d’elles, les que desenvolupen les noves versions del software. Aquí
s’ha aprofundit en l’estudi de cada comunitat per a decidir si pot ser un factor
clau alhora de decidir per un gestor o un altre.
Per tenir una idea del volum les dues comunitats, s’ha realitzat dos
comparatives, exposades a les taules C.1 i C.2. Per una banda, s’ha comprovat
el nombre de pàgines indexades al buscador Google.com cercant pel nom dels
dos gestors i filtrant per els diferents idiomes; per l’altre, s’ha comparat el
nombre d’usuaris registrats a les comunitats respectives.
Taula C.1 Cerques de pàgines indexades a googole.com, per idiomes.

Joomla!
Drupal

Català
438.000
290.000

Castellà
4,89 milions
0,96 milions

General
122 milions
31 milions

Taula C.2 Comparació d’usuaris registrats a cada comunitat.

Joomla!

Català
5.605

Drupal

606

Castellà
General
51.704 (només a 263.965
JoomlaSpanish)
12.963
455.482

Les dues comunitats mostren un elevat nombre de pàgines i d’usuaris
registrats. Tot i així, Joomla està molt més present al cercador, en totes les
llengües, mostrant que probablement és una opció amb més usuaris que
Drupal.
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Pel que fa el nombre d’usuaris registrats a les comunitats del territori català i
castellà1 la tendència segueix per la mateixa línia: Joomla té molts més
seguidors.
Tot i així, veient la comunitat total dels seus portals, es mostra informació
contraria aquesta tendència. Això, pot ser degut a la fragmentació de moltes
comunitats a Joomla!, que on a diferència de Drupal, el portal de la comunitat
no és tant important, com es comprova tot seguit.
Aquestes dades són objectives però no són del tot representatives per
quantificar l’activitat de la comunitat. En definitiva, és una forma de veure el
volum d’usuaris totals, encara que no es treguin unes conclusions definitives.
Un cop vist els valors quantitatius del gruix d’usuaris de cada comunitat, i el
nombre de pàgines indexades per a Joomla! i Drupal, s’ha fet una valoració
personal de quina comunitat està millor qualificada, basant-se amb el contacte
que s’ha tingut per ha realitzar el capítol 3 del projecte.
La comunitat Drupalera a Catalunya, tot i ser més petita, o tenir menys usuaris
registrats, es força activa a la zona, organitzant i participant de amb tallers,
xerrades i altres, la majoria d’elles gratuïtes. Per el que he pogut comprovar, a
Joomla, aquest pes recau més a Joomla Spanish, que també organitza
esdeveniments, però lògicament no tots al territori català, i per tant no tant
accessibles.
Per a realitzar aquest capítol s’ha contactat amb alguna persona de Drupal.cat i
Drupal Hispano que ha respòs amb rapidesa i tracte molt bo, mostrant una
implicació molt bona. Per altra banda, no ha calgut contactar amb Joomla.cat, o
Joomla Spanish, ja que no ha sigut necessari: el volum d’informació és més
elevat a tota la xarxa.
L’assistència a una xerrada amb participants de la comunitat de Joomla!
Spanish, també va permetre observar que estaven oberts a ajudar.
En resum, veient la resposta organitzativa de Drupal Català i Joomla Spanish, i
que les dues comunitats són suficientment grans, tenen força documentació i
interacció amb els usuaris, es pot donar per bona l’elecció de qualsevol de les
dues opcions.
Independentment d’aquesta valoració de volum i interacció amb les dues
comunitats, ja d’altres aspectes a tenir en compte. El portal de Drupal ofereix
algunes coses que Joomla! no ofereix i que són molt interessants. A
continuació es comenten.
El portal de extensions de Joomla! permet votar les diferents extensions i fer-hi
comentaris, però el portal de descarregues de Drupal és molt més complert i
potent. Disposa de d’un seguit de funcionalitats molt interessants:
1

Amèrica llatina pertany a la mateixa comunitat que la Espanyola (Drupal Hispano, per
exemple).
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-

Mòdul Update Status: és un mòdul que permet que la web construïda
amb Drupal es comuniqui amb el portal http://drupal.org i s’intercanviï
informació sobre els mòduls i temes instal·lats. A les últimes versions, ja
està inclòs amb el nucli de Drupal, tot i que per a versions anteriors
també es pot afegir.

-

Cua d’incidències: juntament amb el mòdul anterior es manté un control
d’errors online, informant de tots els usuaris del portal, els successos i
incidències que existeixen, generant una cua d’incidències.
D’aquesta manera et mostra els diferents problemes que hi ha
actualment per a cada versió de Drupal i també els passats.

-

Informació d’estat per a cada versió: per a cada mòdul o alguna altra
descarrega, es mostra l’estat (estable o en desenvolupament) actual.
Això facilita l’elecció de cada mòdul, però també el manteniment
d’aquests, ja que estan més i millor controlats.

-

Estadístiques de d’ús: No només diu les descarregues totals, sinó que
mostra estadístiques de Drupals funcionant amb el mòdul o tema
desitjat, i per dates.

-

Existeixen pàgines especials molt útils per puntuar i classificar els
mòduls, per exemple: http://drupalmodules.com

Aquest seguit de funcionalitats poden considerar-se una característica molt
positiva de Drupal si com en el cas d’aquest projecte, es preveu que calgui
instal·lar diversos mòduls per implementar totes les funcionalitats necessàries
que ha de cobrir el portal.
Englobant tots el punts, la quantitat d’usuaris, l’activitat de les comunitats i les
funcionalitats que ofereix el portal de Drupal, tot i que als dos primer punts no hi
ha diferencies significatives, fa que Drupal surti més reforçat d’aquesta
comparació. En aquest sentit, Drupal és una eina amb més qualitat que
Joomla!, sobretot si has de realitzar projectes més flexibles i complexos.

C.3 Gestió d’usuaris: Perfils i permisos
Una de les característiques clau per a un tenir èxit en un portal d’una
associació de qualsevol tipus és que la informació que conté estigui al dia. La
seva funció ha de ser la de punt de trobada i punt d’informació de l’associació,
per això cal que les activitats i la informació s’actualitzin regularment.
Al ser una entitat sense ànim de lucre, ningú té com a dedicació professional el
manteniment i actualització de la plana web. Això significa que la cooperació
entre diferents persones de l’entitat és necessària pel bon funcionament del
portal. Si afegim que l’associació té varies seccions ben diferenciades, doncs
és imprescindible poder definir perfils d’usuaris que tinguin diferents nivells de
permisos associats a determinades tasques i continguts del portal.
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Així a nivell d’interacció amb el portal s’ha de diferenciar entres socis i no socis
de l’entitat. Entre el primers, s’ha de tenir en compte que poden estar inscrits a
una, més d’una o cap de les seccions que formen l’entitat. També que hi ha un
grup particular que formen la Junta que gestiona l’entitat. A dintre de cadascun
d’aquest grups, socis, seccions o Junta, cal definir qui pot del back-end del
portal, i delimitar les seves responsabilitats.
Un cop definida la funció que ha de tenir la gestió d’usuaris dins el portal, s’ha
avaluat la capacitat dels dos programes per a complir aquest objectiu.
Joomla!: De forma nativa només permet un nombre limitat de perfils, que venen
predeterminats per l’aplicació, separant el back-end del front-end (veure Fig.
C.4).

Fig. C.4 Perfils d’usuari a Joomla!.
Joomla! és doncs es queda una mica curt respecte a les necessitats de l’entitat.
Per tant en cas de ser l’elecció final, s’hauria de buscar alguna extensió molt
potent i fiable que ens proporcioni aquesta característica, sense que el nucli es
veies afectat en quant a estabilitat i funcionament.

Drupal: pot definir fàcilment tants perfils d’usuari com calguin, i marcar
quins parts del portal es poden modificar i quines no.

Fig. C.5 Perfils d’usuari a Drupal
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Mitjançant el seu gestor d’usuaris (veure Fig. C.5) es pot crear els rols
necessaris i donar els permisos que calguin, i pel subapartat de permisos,
definir quins mòduls o blocs (parts de la web) pot modificar cada grup.
Justament aquesta llibertat i flexibilitat és la que demana l’entitat, per poder
organitzar els usuaris degudament.
Aquesta característica és un principals arguments que la comunitat d’usuaris de
Drupal utilitza per a convèncer als administradors que Drupal és millor. En
aquest cas doncs, Drupal és el clar guanyador

C.4 Accessibilitat del lloc Web
Tot i no ser un requisit totalment imprescindible, cal valorar quines possibilitats
ens ofereixen els dos gestors de continguts.
Una web accessible és aquella que té la capacitat d’accés a la web i al seu
contingut per a totes les persones, independentment de que tinguin alguna
discapacitat, ja sigui visual, auditiva, cognitiva, motriu, tècnica o ambiental.
El Word Wide Web Consortium (W3C), amb el seu grup de treball Web
Accessibility Initiative (WAI), és el màxim organisme que s’encarrega de
promoure la accessibilitat a la xarxa.
Per a comprovar si una pàgina és o no accessible, hi ha un seguit d’eines
online, que validen el nivell de conformitat d’un seguit de directrius
d’accessibilitat sobre el contingut web, que venen marcades per el W3C.
En principi, el tema d’accessibilitat en aquest món és una mica complicat. Tot i
que els dos nuclis superen els tests de W3C, els elements afegits, com mòduls
o temes dificulten molt que es superin els tests. Al ser software Open Source,
qualsevol pot crear un mòdul o tema, i no sempre aquests elements estaran
dissenyats per a complir aquests requisits d’accessibilitat.
Així doncs, la filosofia de codi obert, en aquest cas, dificulta aquesta
accessibilitat, ja que existeixen tants mòduls com la comunitat vulgui crear, i
aquesta llibertat complica l’accessibilitat. Per altra banda, l’accessibilitat també
està relacionada amb el contingut, i per tant no només depèn del CMS, sinó del
redactor o editor de contingut. A més a més, molts editors WYSWYG (What you
See What You Get) que s’instal·len per facilitar l’actualització de contingut no
compleixen els esmentats requisits.
De forma similar, els diferents temes instal·lats poden complir o no aquestes
directius marcades pel W3C. Potser que hi hagin temes estandarditzats i
d’altres, que no hagin seguit els requisits i per tant no es validin amb les eines
online anomenades anteriorment.
Tot i així, al instal·lar els dos gestors de continguts, veiem que inicialment si
que validen correctament els tests d’accessibilitat. Per una banda, Joomla! al
fer la instal·lació inicial, vàlida el contingut per XHTML (eXtensible Hypertext
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Markup Language) i també la presentació mitjançant el CSS (Cascading Style
Sheets). Per altra banda, amb Drupal també es generen pàgines accessibles,
però igualment segueix depenent dels elements instal·lats i del contingut que hi
hagi a la web.
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D. Altres característiques a tenir en compte
S’han estudiat també d’altres característiques importants dels dos sistemes, ja
que tot i no ser requeriments ni funcionalitats que demana l’entitat, ajuden a
donar una idea més completa del funcionament i característiques dels dos.

D.1 Perfil de l’administrador web
El perfil a qui va destinades les dues aplicacions és molt i molt ampli. Però hi ha
algunes diferencies. Ambdós sistemes cobreixen des d’administradors amb un
nivell relativament baix, sense coneixement de programació, fins a enginyers i
programadors més professionals, que vulguin fer els seus pròpies temes
personalitzats o crear mòduls específics.
Tot i així, aquestes diferencies es mostren als extrems d’aquest ampli ventall
de possibles administradors: el desenvolupador d’alt nivell, i l’administrador
amateur sense experiència.
Per una banda, Drupal està més preparat per a poder modificar i desenvolupar
mòduls d’una forma molt més flexible, on el nivell del programador és el que
realment marca els límits en quan a desenvolupament de nous mòduls o
plantilles. En canvi, tal i com hem comentat al punt 3.3.2 del document
principal, Joomla! està més pensat per aquell que comença i no té molts

coneixements, un perfil pel que
incòmode.

Drupal té una gestió una mica més

En canvi, Joomla!, tot i que també permet la creació de nous mòduls o
extensions, està molt més enfocat a fer-ho més fàcilment, mitjançant
estructures prefabricadades. Això comporta que desenvolupar nous mòduls
sigui relativament més fàcil però alhora menys flexible, i a la llarga, més limitat.
Així doncs, podem dir que el perfil d’administrador de Drupal inclou de manera
més natural als desenvolupadors de nivell més elevat, ja que és més flexible, i
en canvi Joomla! està més preparat per crear més fàcilment i és molt més
intuïtiu per aquell que no té gaires coneixements tècnics.

D.2 Plantilles
Seguint una mica la filosofia general de Joomla!, aquest sistema de gestió de
continguts té moltes més plantilles que Drupal, arribant al punt que existeixen
empreses que tenen un ampli ventall de temes per vendre.
Un altre aspecte, és que són més fàcils de modificar al teu gust. Des del mateix
administrador pots editar el CSS i també l’HTML. A més, per modificar els
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diferents elements que apareixen o no a la web, s’utilitza elements gràfics o
formularis molt més intuïtius que a Drupal.
En canvi, a Drupal, la modificació de la plantilla del tema no es pot realitzar tant
fàcilment des de l’administrador, sinó que has de modificar el contingut del
tema, buscant els CSS i els arxius de la seva configuració, i tornar-los a pujar al
servidor. Això tot i potser ser més difícil per algú que no ho ha fet mai.

Annexos

15

E. Millores sobre Fòrum bàsic de Drupal

Fig. E.1 Format fòrum inicial.
Per a millorar aquest aspecte s’ha instal·lat un nou mòdul, anomenat
Advanced_forum. Ofereix als fòrums de Drupal una nova vista més actual,
amb icones, i que juntament amb altres mòduls ofereix aquelles funcionalitats
utilitzades a molts fòrums d’Internet: estadístiques de les diferents parts del
fòrum, informació sobre els usuaris connectats (posts escrits, comentaris
recents, data d’ingrés...), avatars, missatges privats, etc.
En definitiva, tot allò que pots demanar per a un fòrum creat amb un Content
Management System dedicat com phpBB, es pot crear també a Drupal, això si,
utilitzant diversos mòduls.
A continuació, s’anomenen els mòduls que són requisits per a qu
Advanced_forum funcioni adequadament: Forum, Taxonomy, Comments,
Author Pane, PHPTemplate based theme. A més a més, s’ha cregut convenient
afegir una serie de funcionalitats mitjançant aquests mòduls, intentant donar un
aspecte més professional al fòrum:
- Author Pane: no està inclòs al nucli, i serveix per mostrar la informació de
l’usuari al escriure un post. A més a més, es recomana activar el mòdul del
nucli Stadistics.
- Stats User: Permet quantificar el nombre de posts o comentaris de cada
usuari, els dies que porta registrat, un control dels dies que porta sense accedir
al fòrum o sense escriure. A més a més, guarda la adreça IP amb la qual
accedeix o escriu al fòrum.
- PrivateMsg: permet enviar i rebre missatges entre usuaris, organitzar les
converses entre usuaris, bloquejar algun usuari si no vols veure’l i fins i tot,
notificar via email si algun usuari ens ha enviat o contestat un missatge privat.
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Fig. E.2 Nou aspecte del fòrum.
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F. Videos d’ajuda des de Youtube.
Per a treballar amb aquest contingut i podent oferir als usuaris del portal un
material audiovisual per donar a conèixer el seu funcionament, primer s’ha
realitzat el registre a Youtube d’un usuari per a l’entitat.
Usuari: lasocietatcat
Email: admin@lasocietat.cat
Així, es poden enregistrar els vídeos des d’un ordinador, penjar-los a Youtube i
no gastar ni espai ni recursos al servidor. Un cop creat l’usuari i i el tipus de
contingut només cal accedir al video emmagatzemat al conegut portal i copiar
el codi HTML que apareix com “Embed” i enganxar-lo en format codi font (no
amb mode d’escriptura normal) al crear el contingut del tipus ajuda.
A més a més, per centrar el contingut al portal, s’ha d’afegir aquesta línia de
codi: <p Align=”center”> Contingut Embed” </p>
Per mostrar un exemple, el codi font a adjuntar al crear el contingut ha de ser
així, havent agregat el codi anterior:

<p Align=”center”>”<object width="480" height="385"><param
name="movie"
value="http://www.youtubenocookie.com/v/6IZ7CaGNI6w&hl=es&fs=1&"></param><param
name="allowFullScreen"
value="true"></param><param
name="allowscriptaccess"
value="always"></param><embed
src="http://www.youtubenocookie.com/v/6IZ7CaGNI6w&hl=es&fs=1&" type="application/xshockwave-flash"
allowscriptaccess="always"
allowfullscreen="true"
width="480"
height="385"></embed></object></p>
Fig. F.1 Exemple de codi HTML per adjuntar videos.
De la mateixa forma, es pot afegir a qualsevol tipus de contingut aquest codi
font amb el vídeo de Youtube o de qualsevol altre servei similar, com Vimeo.
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G. Detall de permisos
G.1 Permisos per al grup de “rols per nivell d’administració”
Un cop definits aquests tres grups de rols d’usuari, es mostra de forma
resumida amb una taula com s’ha dissenyat els permisos del grup de “rols per
nivell d’administració”. Aquesta taula defineix com aquests rols interactuen amb
mòduls utilitzats i amb el tipus de contingut que poden veure i crear.
Com es pot veure a la taula, apareixen alguns asteriscs. Aquests marquen que
hi ha alguna excepció i que varia depenent del grup de “rols per secció” que
estigui acompanyant a algun dels anteriors. És a dir, el control d’accés a tots
aquests punts és realitza també tenint en compte la pertinència a cada secció,
utilitzant els vocabularis definits al punt 4.2.2 taxonomia dins de la memòria.
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Taula G.1. Taula resum sobre permisos per al grup “rols per nivell d’administració” per a crear i veure tipus de continguts.
Administrador
portal

Adm. Secció

Junta directiva

Soci

Usuari registrat

Usuari
registrat

NO

Veure contingut / Crear contingut
Blog o document
de lliure accés
Article
wiki
(història)
Àlbum
de
fotografies
Fotografia concurs

Sí

Sí

Sí

Sí*

Sí

Sí*

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

(amb Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

Esdeveniment

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Tema de debat

Sí

Sí

Sí

Sí*

Sí

Sí*

Sí*

Sí*

Sí

Sí*

No

No

Chess

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Contingut
administració

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Documents
tax. Junta)
Enquesta
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Taula G.2 Taula resum sobre permisos per al grup “rols per nivell d’administració” per a administrar alguns mòduls.
Administrador
portal

Adm. Secció

Junta directiva

Soci

Usuari registrat

Usuari
registrat

Administració mòduls i altres elements
Administració fòrum

Sí

Sí

No

No

No

No

Adm. Image – gallery

Sí

No

No

No

No

No

Adm. Gallerix

Sí

No

No

No

No

No

Adm. Wiki

Sí

No

No

No

No

No

Accés a contacte

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Escriure comentaris2

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Votar les fotografies del Sí
concurs

Sí

Sí

Sí

No

No

Accés a missatgeria del Sí
portal.3
Signup (assistencia)
Sí
Accés textSize.
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

No
Sí

No
Sí

2

3

Et permet escriure comentaris a la majoria de continguts: blog, història, documents, imatges del concurs, etc.
Fa referència a la missatgeria instal·lada dins el mateix portal.

NO
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G.2 Permisos per al grup de “rols per secció”
El mòdul TAC, utilitza els diferents vocabularis definits a les taxonomies per
permetre o denegar l’accés als nodes etiquetats amb aquestes paraules clau.
En aquest cas, aquestes excepcions apareixen al crear contingut de tipus blog,
tema de debat, esdeveniments o documents. Per aquesta raó, s’ha realitzat
aquest control d’accés per taxonomies sobre els vocabularis que afecten
aquests dos tipus de contingut: vocabulari principal (per als blogs i documents) i
vocabulari fòrums.
El funcionament concret del mòdul defineix per a cadascun dels rols de
seccions, permisos per mostrar,actualitzar, suprimir, crear i llistar contingut
marcat per les taxonomies. Cadascuna d’aquestes accions, té tres possibles
valors, allow (permetre), ignore (ignorar) i deny (denegar). A continuació és
mostren dues taules que resumeixen com els usuaris de cada secció
interactuen amb diferents funcionalitats del portal.

Taula G.3 Control d’accés per taxonomia del vocabulari principal (per a crear
blogs o documents).

Adm.
Secció
Junta

L’associació Castells

Escacs
+secció

Elenc
teatral
+secció

Gegants Noticies
i gralles
+secció Sí

Sí

+secció

Sí

No

No

No

No

Sí

Taula G.4 Control d’accés per taxonomia del vocabulari principal (per a veure
blogs o documents).
L’associació Castells Escacs Elenc
teatral
Registrats Sí
No
No
No
No
Sí
No
No
No
registrats

Gegants Noticies
i gralles
No
Sí
No
Sí

S’ha de matisar que dins el vocabulari principal, hi ha una excepció important
que no apareix a la taula anterior. En el cas que el document sigui especial per
a la junta directiva, l’accés a aquest contingut només el té si forma part
d’aquest rol d’usuaris. De la mateixa manera, si no formes part del grup tampoc
es pot crear. Habitualment aquesta excepció es posarà en manifest al crear un
document de la Junta, però per definició de les taxonomies, també és pot crear
un article del blog específic de la junta i que segueixi la mateixa normativa
descrita.
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Recordem que tot i així, de la mateixa forma que s’escriu un blog a una secció,
es pot incloure-hi un document i funciona de la mateixa forma i amb els
mateixos permisos.
A continuació, a la Taula G.5 es mostra com funciona l’accés al fòrum i a la
creació de contingut dins seu.
Taula G.5 Control d’accés per taxonomia del vocabulari fòrum:
Associació Ajuda Escacs Castells Elenc Gegants
i
teatral i gralles
func.
Usuaris Registrats
Crear/ Si
Si
No
No
No
No
Veure
Socis
Crear/ Si
Si
Amb la secció assignada sí.
Veure
Junta directiva
Crear/ SI
Si
No/Si
No/Si
No/Si No/Sí
Veure
Adm Secció.
Crear/ Si
Si
Amb la secció assignada sí.
Veure

Junta
dir.

No

No

Sí

No

Amb aquest quadre resum s’observa com afecten els rols de secció a l’hora de
crear i veure contingut del fòrum i del blog.
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H. Llei Orgànica Protecció de Dades de Caràcter Personal.
H.1 Llei de protecció de dades:
Per a tenir en compte quines obligacions legals té l’entitat envers les dades
dels usuaris que es registren s’ha consultat la Llei Orgànica de Protecció de
Dades Personals. A continuació es mostren les idees més importants d’aquesta
llei i unes pautes a seguir per a que l’entitat no la incompleixi
Les dades personals són totes aquelles que fan referència a una persona, que
la identifica o ho pot arribar a fer. La majoria de dades que es demanen al fer
el registre ho són: nom i cognoms, DNI, adreça i electrònica. N’hi ha d’altres,
com el número de telèfon, característiques físiques, fotografies, o aquelles
dades personals que fan referència a l'origen racial o ètnic, la salut , la vida
sexual, o les que ofereixen informació sobre la ideologia, l'afiliació sindical, la
religió i les creences. Aquestes dades es consideren sensibles i estan
especialment protegides per la llei.
La Llei exposa que totes les persones tenen aquests drets sobre les seves
dades personals, i per tant, l’entitat haurà de tenir en compte que els usuaris
registrats tenen aquests drets:
- Dret a ser informat.
- Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (Drets ARCO)
- Dret a revocar el consentiment
- Dret de consulta al Registre
- Dret d'impugnació de valoracions
- Dret a la indemnització
Tots aquests Drets es poden consultar a La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal que es pot consultar al
següent enllaç: http://www.apdcat.net/media/140.pdf
En primer lloc, tenint en compte el context del portal de l’entitat, cal repassar
amb detall el Dret de ser informat, ja que al fer el registre web, ha de quedar
clara aquesta informació que per llei es demana.
En concret, en el moment de la recollida de les dades s'ha d'informar la
persona, d'una manera clara, sobre els aspectes següents (article 5 de la
LOPD):
-

L'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal.
La finalitat de la recollida.
Els destinataris de la informació.
La identitat i la direcció de la persona responsable del tractament.
La possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició (coneguts per l'abreviatura ARCO).
Si és obligatori o no respondre a les preguntes que es demanen.
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-

Les conseqüències de proporcionar aquestes dades i les conseqüències
de no proporcionar-les.

Així, al fer el registre ha de quedar clar mitjançant un text, qui és el responsable
del fitxer, amb quina finalitat es recull la informació i qui la utilitzarà. Per altra
banda, també cal dir que tenen la possibilitat d’accedir a les seves dades,
modificar-les o canviar-les.
Per tant, intentant seguir al màxim la llei, apareixen dos escrits informatius al
realitzar el registre i al fòrum, deixant clares tots els punts anteriorment
comentats.

H.2 Registre de fitxers
A nivell administratiu, cal tenir en compte que és un fitxer de dades personals i
que s’ha de fer per mantenir-lo dins el marc legal. Un fitxer de dades personals
és un conjunt organitzat de dades, ja sigui automatitzat (digital) o en suport
paper, que identifiquen o que permeten identificar una persona, per tant la base
de dades dels usuaris del portal (que molts d’ells són també els socis de
l’entitat) ho és i s’ha de tractar com a tal.
El responsable del fitxer és la persona física o jurídica, pública o privada, o
òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres decideix sobre la
finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades personals que conté el
fitxer. En el cas del projecte l’entitat La Societat Cultural i Recreativa
Bisbalenca.
La llei diu que qualsevol responsable d’aquests tipus de fitxers ha de registrarlo a L'Agència Espanyola de Protecció de Dades. El fitxer no és estrictament un
llista amb suport físic ni tampoc un arxiu que s’accedeixi online, sinó que
simplement és on s’emmagatzema aquesta informació i en cap cas s’ha
d’entregar al registre de l’Agencia.
En el cas del portal, el fitxer és la taula “users” de la base de dades
“s03d8fae_drupal”. Que és la base de dades creada per a la instal·lació del
portal Drupal.
En cap cas s’entreguen le dades concretes de la base de dades, sinó la seva
composició per a cada un dels fitxers. Aquesta transferència es fa a través de
l'aplicació informàtica única que l'agencia disposa públicament.
No tenir els fitxers registrats és una primera infracció. Això té nombroses
implicacions i obligacions concretes per als responsables de fitxer i alhora
suposa una garantia mínima de qualitat per la persona respecte de les seves
dades personals. El registre de fitxers és d'accés públic i el que es comunica a
l'agència és la identificació del fitxer, el contingut de les dades (la seva qualitat,
no les dades concretes) així com la finalitat i cessions que se'n facin i la
identificació de tercers implicats en la gestió i/o tractament de les dades.
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Per a fer aquest registre, és pot fer mitjançant la web de l’Agencia Española de
Protección de Datos (http://www.agpd.es) o presentar-ho a les oficines en
format paper.

H.3 Obligacions del responsable del fitxer
La llei esmenta les següents obligacions:
- Inscriure els fitxers de dades personals als registres de protecció de
dades.
- Acomplir amb el deure d'informar als titulars de les dades personals
que es tracten.
- Acomplir amb el principi de qualitat de les dades.
- Obtenir el consentiment del titular de les dades per a poder tractar-les.
- Atendre els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (Drets
ARCO).
- Acomplir amb el deure de secret.
- Adoptar mesures de seguretat.
- Controlar i autoritzar les comunicacions/cessions de dades personals.
- Regular la relació amb l'encarregat del tractament, si és el cas, i vetllar
perquè aquest reuneixi les garanties per complir la normativa.
Tenint en compte aquests punts a seguir, cal puntualitzar que és important
garantir la seguretat de les dades personals, evitant l’alteració, la pèrdua, el
tractament no autoritzat i l’accés a aquestes dades personals per part d’algú
aliè a la Junta directiva de l’entitat.
Així ara per ara, el portal ofereix una seguretat millorable, ja que al escriure
l’usuari i contrasenya a Drupal, és transmet cap al servidor en text clar i si es
captures el medi es podria accedir a informació dels usuaris.
Tot i així, s’hauria d’accedir a la mateixa xarxa que l’usuari i capturar el seu
tràfic, cosa que és difícil a no ser que estiguis connectat a una xarxa sense fils
sense protecció o s’accedís als ordinadors via cable.
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A la Fig. H.1 es mostra una captura realitzada sobre la mateixa xarxa, per
comprovar aquesta deficiència concreta en quan a seguretat.

Fig. H.1 Captura de la contrasenya utiltizant l’analitzador de protocols
WireShark.

Per solucionar-ho caldria accedir al contingut via HTTPS contractant o generant
un certificat SSL.
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I. El tema Arthemia
A les figures I.1 i I.2, es veu com s’organitzen aquestes zones habilitades per a
l’ús de blocs o menús (marcades en groc), conceptes dels que als punts 4.4.2 i
4.4.3 se n’explica detalladament el seu funcionament i ús.
Així, al tema escollit apareixen onze zones on situar els diferents elements de
la web. Cal destacar que és un número molt elevat de zones on es pot agregar
contingut, l’altra plantilla en tenia només sis.
Aquestes són les zones habilitades del disseny actual: Headline, Banner,
Featured, Content Top, Sidebar, Content Bottom, Regió Inferior, Footer Left,
Footer Middle i Footer Right.
Drupal ha treballat molt bé aquest aspecte, i amb una interfície d’arrossegar i
deixar anar, podem assignar cada bloc a una regió, o simplement ordenar tal i
com el disseny marqui com apareixen els blocs.

Fig. I.1 Distribució zones habilitades de la part superior de la plantilla Arthemia.
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Fig. I.2 Distribució zones habilitades de la part inferior de la plantilla Arthemia.
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J. Llistat de mòduls instal·lats
Per a tal de agrupar tots els mòduls utilitzats, a continuació hi ha dos taules
amb els que s’han activat, amb una petita descripció i l’enllaç cap a la web de
Drupal on s’ha descarregat. En aquest enllaç, apareixen les noves versions per
a descarregar, el funcionament i la instal·lació de cadascun d’aquets.
Taula J.1 Mòduls del nucli.
Nom
Nucli –
necessari
Block
Filter
Node
System
User
Nucli - opcional
Aggregator
Blog
Comment
Color
Contact
Database logging
Help
Forum
Locale
Menu
Poll
Profile
Search
Taxonomy
Update status
Upload

Descripció

Link

Controla les caixes que es mostren al
voltant del contingut
Gestiona el filtre del contingut
Permet que el contingut sigui tramés i
mostrat a les pàgines.
Gestiona la configuració de Drupal.
Habilita sistema de registre i entrada
d’usuaris.

-

Contingut sindicat RSS, RDF i Àtom.
Permet crear el tipus de contingut blog i
actualitzar-lo facilment i regularment
Permet als usuaris fer comentaris.
L’usuari pot canviar el color d’alguns temes.
Activa l¡ús de formularis de contacte
personal i de lloc.
Registra els esdeveniments de sistema a la
BBDD.
Gestiona la visualització de l’ajuda en linia.
Habilita disconssions amb fils sobre temes
generals.
Afegeix la funcionalitat del gestor de
llengües i de la interficie de traducció.
Permet personalitzar el menu de navegació
del lloc
Activa votacions
Permet l’us de perfils d’usuari configurables
Habilita la cerca de paraules clau per tot el
portal
Habilita l’organització del contingut en
categories
Comprova l’estat de les actualitzacions de
Drupal, dels temes i dels mòduls.
Permet als usuaris carregar i adjuntar
fitxers adjunts.

-

-

-
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Taula J.2 Altres mòduls
Nom
Date/Time
Calendar
Calendar iCal
Calendar
Popup
Date
Date API
Date Locale
Date Popup
Date
timezone
Date Tools
CCK
Content
Fieldgroup
Number
Option
Widgets
Text
User
Reference
Imatge
Image
Image galley
Image import
Altres
Administratio
n Menu
Advanced
forum
Author Pane
Chess
Diff
FCKeditor

Descripció

Link

Mòduls per fer funcionar el
calendari, amb popups i http://drupal.org/project/calend
podent-lo exportar.
ar
Conjunt de mòduls que
controlen, les dates, el
temps horari, els formats de http://drupal.org/project/date
temps, etc.

Conjunt de mòduls del kit
de construcció de contingut.
http://drupal.org/project/cck

Permet
pujar,
redimensionar i mostrar
imatges
Permet ordenar i visualitzar http://drupal.org/project/image
les imatges en galeries per
categories.
Importar imatges des de un
directori del servidor
Afegeix un menú per
l’administrador,
facilitant
l’accés i control del backEnd.
Millora aparença i estil del
fòrum
Afegeix informació pels
usuaris.
Permet
fer
partides
d’escacs.
Ajuda a diferenciar les
diferents revisions de la
wiki.
Editor de text.

http://drupal.org/project/admin_
menu
http://drupal.org/project/advanc
ed_forum
http://drupal.org/project/author_
pane
http://drupal.org/project/chess
http://drupal.org/project/diff
http://drupal.org/project/fckedit
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or
iPaper
Afegeix un visor en Flash http://drupal.org/project/ipaper
de documents.
Taxonomy
Control
d’accés
al http://drupal.org/project/taxono
Acces Control contingut.
my_access
Wikitools
Millora la wiki.
http://drupal.org/project/wikitool
s
UserStats
Estadístiques dels usuaris, http://drupal.org/project/user_st
posts, entrades, etc.
ats
Gallerix
Permet agregar galeries
d’imatges en flash
http://drupal.org/project/gallerix
PrivateMsg(Mail)
Block
User Per blocar la comunicació http://drupal.org/project/gallerix
messsages
d’alguns usuaris.
Private Msg
Envia
missatges
entre
usuaris registrats.
Privatemsg
Permet filtrar els msg per
filter
rebuts,enviats, autors, etc.
Views
Views
L’altre gran mòdul, per http://drupal.org/project/views
configurar com es veu el
Views
contingut.
exporteR
Views UI
Voting
Fivestar
Dona format agradable per http://drupal.org/project/fivestar
votar.
Voting API
Per votar fotografies.
http://drupal.org/project/votinga
pi
TextSize
Per canviar mida lletres
http://drupal.org/project/textsize
Signup
Permet apuntar-se a un http://drupal.org/project/signup
esdeveniment
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K. Procés d’instal·lació del Gmail per al teu propi domini.
Per poder gaudir de la senzillesa del correu de Google i aprofitant el servei que
ofereix per a empreses, cal seguir els passos següents.

Requisits previs:
-

Tenir un domini contractat.
Que tingui les DNS apuntant a un espai web.
Que permetin afegir registres MX a les pròpies DNS.

Procés a seguir:
1. Registre a Google apps: donar dades bàsiques de l’empresa i
escollir els serveis que s’utilitzaran al teu domini.
2. Demostrar la propietat del domini. Per fer-ho cal pujar un arxiu
especial (que Google et proporciona) o crear un registre CNAME
concret.
3. Personalitzar el domini: s’ha afegit el logo de l’entitat a la pàgina
principal.
4. Crear comptes d’usuari.(També es pot fer més endavant)
5. Activar els serveis: per fer-ho cl accedir a les nostres DNS i afegir
els MX del servei e correu electrònic. Bàsicament s’han de canviar
les noves per les anteriors.
6. Esperar 24-48 hores per a que Google, si s’ha realitzat el canvi de
MX correctament i per tant està demostrada la propietat del domini,
activi el servei.
7. Activar els serveis: per fer-ho cl accedir a les nostres DNS i afegir
els MX del servei e correu electrònic. Bàsicament s’han de canviar
les noves per les anteriors.
Per a més informació, visitar l’ajuda i del mateix servei de Google, que
està molt ben documentat.
http://www.google.com/a/help/intl/es/admins/resources/setup/
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Fig. K.1 Pantalla d’entrada al servei Gmail.

Fig. K.1 Pantalla d’entrada al servei Gmail.
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L. Contractació del hosting: criteris a escollir
L.1 Hosting Compartit o Hosting dedicat
Un hosting dedicat és aquell en el que el client té un control total de tot el
servidor on s’emmagatzemen les dades. Així no ha de compartir recursos, com
CPU, capacitat i la transferència, i a més té el control de tots els scripts o
aplicacions instal·lades.
En canvi, en el hosting compartit el client contracta un espai del disc del
servidor juntament amb unes característiques de transferència, base de dades,
correu, etc. que s’especifiquen en el contracte. Depenent el que l’oferta
elegida, es disposa des més o menys espai al servidor i capacitat de
transferència, però al cap i a la fi s’està compartint els recursos de la màquina
física amb altres clients.
El hosting dedicat s’utilitza per grans empreses o corporacions o pàgines web
amb molt de tràfic i amb molt de volum de dades, sobretot si tenen una càrrega
elevada d’elements multimèdia. Lògicament aquesta exclusiva del servidor és
paga a un preu força elevat comparat amb els hosts compartits. Al portal
www.lasocietat.cat no és necessari tenir el control total del servidor i per tant la
solució final ha de ser amb un hosting compartit.

L.2 Capacitat web i capacitat base de dades
Bàsicament és important saber el nombre de MB que ocupa tot el Drupal
instal·lat, per poder fer una elecció adequada. Tot i així, a la pràctica, la
capacitat del host augmenta al incloure-hi arxius multimèdia, com fotografies
pel concurs, vídeos, o arxius adjunts, com documents per a la Junta en PDF.
Aproximadament la solució que hi ha actualment (sense gaire contingut oficial
per part de l’associació) no supera els 40 MB. Així doncs, la capacitat que s
necessita és bastant baixa, tot i que un cop penjats tots els documents, i
fotografies, pot augmentar amb facilitat.
Fent un càlcul aproximat, en cas d’arxius de fotografies, unes 200 imatges
equivalen a un 400 MB de disc, havent utilitzat una càmera digital amb una
resolució de nivell mig-alt. Així que l’elecció del host i la seva capacitat,
marcarà en certa mesura les limitacions de creixement del portal, sempre tenint
present que si en cas de créixer considerablement es podria canviar de pla de
hosting.
També s’ha de tenir en compte l’espai de la base de dades que és on es
guarda el contingut (en text) per després generar-lo amb HTML i veure’l pel
navegador. En aquest cas, la base de dades ocupa 12,05 MB.
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L.3 Capacitat de transferència
La capacitat de transferència és el que delimita el nombre d’usuaris que pot
suportar al llarg d’un mes, juntament amb la mida de la web (per ser més
exactes la mida del fitxer HTML que genera el nucli de Drupal.) S’ha de tenir en
compte que normalment la transferència que comptabilitzen és la suma de la
pujada i de la baixada.
Per tant, si es necessita que un nombre elevat d’usuaris accedeixi a la web i
descarregui molt contingut, el host requerirà una capacitat de transferència
elevada, també en el cas que hi apareix-hi molt contingut multimèdia.
En el cas d’aquest projecte, el nombre de possibles socis i navegants que
accedeixin a la web és bastant reduït, al voltant d’unes 40-50 persones en el
millor dels casos i majoritàriament el contingut d’arxius pesats no predominarà
en el portal (apart de que actualment hi ha serveis com Youtube, Flick o Vimeo,
que ofereixen utilitzar el seu espai a la xarxa, i incrustar-lo a qualsevol pàgina,
sense que t’ocupi el teu espai).

L.4 Preu
En aquest projecte és l’element més decisiu, ja que al no haver-hi uns requisits
de transferència i d’espai molt elevats, serà una de les claus a l’hora de fer
l’elecció.

L.5 Consum de CPU
Relacionat amb el punt anterior, si la web té moltes visites simultànies, el
consum de la CPU és important per poder donar servei als navegants, sobretot
si hi ha moltes peticions SQL. Si tens un consum molt elevat de CPU, pot
arribar a ser un problema, ja que és una de les raons per la qual les empreses
de hosting et poden suspendre el servei, ja que si tens un consum massa
elevat amb un hosting compartit, fas que els altres clients puguin sortir
malparats.
En aquest cas, al haver-hi un grup reduït i tancat d’usuaris, fa que el consum
de la CPU no sigui un problema, ja que hi haurà un tràfic relativament baix i
pocs usuaris.

L.6 UpTime
És el temps de garantia que ofereixen les empreses de hosting. Ha
d’aproximar-se al 99,5% per anar bé, tot i que depèn la importància que tingui
la web. Per complir aquest requisit, hem buscat empreses que ho garanteixin.
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L.7 Servei tècnic
És important que tinguin un bon servei tècnic i ha ser possible 24hores x 7 dies
x 365 dies de l’any, tenint sempre una via de contacte amb ells. Un altre punt a
tenir en compte és que en cas de problemes, el fet d’oferir un servei tècnic amb
castellà o català pot ser important.

L.8 Ubicació de los servidors
De cara al posicionament de les webs, és important el lloc on estan situats els
servidors. Per tant, si tens una empresa a Espanya i es vol tenir un
posicionament òptim, és més eficient ubicar-los al territori espanyol que per
exemple, a Estats Units, que és on estan les més grans empreses de hosting
web.
En el nostre cas, al no estar venent res i tenir un sector de navegants
clarament definit (els socis o possibles socis de l’associació) és un punt que no
cal tenir en compte, i que es pot obviar. Els usuaris no hauran de buscar
mitjançant cercadors com Google o Yahoo, sinó que ja coneixeran la direcció, i
per tant que tingui un bon posicionament web no és important.

L.9 Backups diaris
Si el mateix hosting fa backups de la informació, és una bona solució de
seguretat.

L.10 URL netes
Igual que amb la ubicació dels servidors, per a tenir un bon posicionament a la
xarxa i als buscadors SEO , és molt millor utilitzar URLs netes, sense caràcters
especials. Això ajuda als buscadors a arribar al contingut més fàcilment amb
les paraules claus de la URL. Per la mateixa raó que abans, no és un factor
decisiu i només té un valor estètic en el cas de la nostre web.
URL neta: http://www.quimzu.es/portal2/blog
URL no neta: http://www.quimzu.es/portal2/?q=blog

Desenvolu

Annexos
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M. Configuració d’URLs netes.
Tot i que no és imprescindible s’ha cregut oportú configurar les URLs netes o
amigables, simplement per un tema estètic, ja que visualment és molt més
agradable pel navegant.
Les URLs netes també serveixen per a facilitar que els diferents buscadors
accedeixin al contingut del lloc . Això permet
aconseguir un millor
posicionament dins les recerques de Google, Yahoo o altres buscadors.
Per a configruar-les, cal editar un arxiu ocult anomena’t “.htacces”, que hi ha
dins el servidor, i descomentar, traient “#”, la línea següent:
RewriteBase /
En cas que la instal·lació del Drupal estigues ubicada a una carpeta dins l’arrel,
s’hauria d’escriure de la següent forma:
RewriteBase /nomdelacarpeta

