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Introducció

Per aquest Treball de Fi de Carrera (TFC) he escollit l'àrea d'aplicacions web per treball 

col·laboratiu, i dins de les diferents propostes he triat la primera opció, aplicació web per a informes 

del treball en grups virtuals.

Es pretén aconseguir una aplicació web amb un espai per la creació dels informes que els usuaris 

podran omplir, i un altre on es podrà veure els resultats i processar-los. D'aquesta manera es facilita 

el treball en grup, tant de les persones que administraran els formularis, com dels usuaris.

Aquesta aplicació funcionarà sobre un sistema de gestor de continguts (CMS). Concretament serà 

un component pel Joomla versió 1.5. Des de fa pocs anys el Joomla!, juntament amb altres gestors 

com el Drupal, s'està utilitzant molt per la creació de llocs web, gràcies sobretot a que és un 

programari lliure amb llicència GPL GNU. Això fa que el seu codi font sigui públic i es pugui 

modificar, a més de que la majoria d'extensions que s'hi poden afegir també siguin programari 

lliure.

Motivacions

L'entorn d'ús d'aquest TFC serà una associació de moters en comptes del campus virtual de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ja que tenen uns requisits semblants als de la proposta 

inicial de la UOC.

Aquesta associació de moters fa anys que disposava d'una pàgina web feta per un dels seus 

membres, però era estàtica, no estava pensada per que els usuaris hi interactuessin i  s'actualitzava 

molt poc. Actualment aquesta pàgina ja no està en funcionament, però des de fa poc més d'un any es 

va decidir crear una pàgina web nova on els membres hi poden penjar les seves fotos, enllaços, 

gestionar un calendari ...

Una de les opcions que hi faltava era poder crear formularis, tant per us intern de l'associació com 

públic per tal que tothom hi pogués deixar la seva opinió. Per exemple, poder disposar d'un 

formulari per que la gent, després de la trobada motera que organitzen, en valori diferents aspectes 
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per saber què ha anat bé i què es podria millorar per l'any següent; o tenir un formulari intern on els 

membres puguin demanar el seu equipament com quantitat, tipus i mida de samarretes.

Ja que sóc membre d'aquesta organització i de la seva junta, a part de crear i administrar la seva 

pàgina web, he cregut interessant realitzar com a TFC un component que podrem utilitzar a la 

nostra web.

Propòsits

Al tenir la web de l'associació creada amb Joomla versió 1.5, l'objectiu d'aquest projecte és la 

implementació d'una aplicació que funcionarà sobre aquest CMS.

Aquest component, permetrà la creació de formularis o informes que els usuaris podran omplir. 

D'aquest tipus de component ja n'hi ha diversos disponibles, però he pogut constatar que només 

realitzen aquesta opció: creació de formularis amb més o menys paràmetres.

És per això que en aquest component s'inclourà una opció per veure els resultats de manera gràfica, 

i no simplement amb una taula; una gestió de permisos per grups d'usuari; amb una interfície clara i 

fàcil d'utilitzar de manera que no sigui necessària cap ajuda; a més de fer-lo multi-idioma 

compatible amb Joom!Fish.

Serà de codi lliure i per tant es podrà descarregar i utilitzar gratuïtament. També es podrà modificar 

per adaptar-la a les necessitats de cada usuari sempre i quan es respecti la llicència que va inclosa 

amb el component. Hi ha la intenció de publicar-lo a la web oficial de Joomla!, i no es descarta 

continuar treballant-hi més enllà d'aquest projecte afegint-hi noves opcions i arreglant els possibles 

problemes que s'hi puguin trobar.

Viabilitat del projecte

Es descriuen els recursos necessaris, tant de maquinari com de programari, que faran possible el 

desenvolupament d'aquest projecte. També s'inclourà el pressupost inicial.
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Requisits de desenvolupament

Programari

S'utilitzarà software lliure en tots els casos, exceptuant el Sistema Operatiu (SO) que és un 

Windows XP, ja que ja es disposa de la llicència. La resta de programari serà el següent:

• OpenOffice 3.3, tant per generar la documentació (Writer) com per fer la presentació 

(Impress).

• GanttProject per a realitzar el gràfic de Gantt.

• Eclipse per a desenvolupar el component.

• EasyPHP per a provar localment el component.

• Picasa 3 de Google per a capturar i manipular les imatges.

• Dia per als diferents diagrames, com per exemple el de persistència o casos d'ús.

Maquinari

I pel que fa al maquinari, es necessita un ordinador bàsic, i no es requereix cap configuració 

específica ni component d'última generació. S'utilitzarà un Pentium 4 de 2,4 GHz amb 1 GB de 

memòria RAM DDR, un disc dur de 160 GB i una connexió ADSL a Internet.

Requisits del servidor

Programari

Per instal·lar i utilitzar correctament el Joomla! 1.5 necessitem un servidor web amb els requisits 

recomanats següents:

• PHP versió 4.4.7 tot i que l'òptim seria tenir qualsevol de la sèrie 5.0. Ens hem d'assegurar 

que la instal·lació de PHP tingui activats els mòduls MySQL, XML i Zlib

• MySQL versió 4.1.22 tot i que l'òptim seria tenir qualsevol de la sèrie 5.0

• Apache 1.3.9, encara que també es podria utilitzar en altres sistemes com Windows IIS.

Maquinari

Pel que fa al maquinari, quan escollim un hosting on hostatjar un lloc web només podem triar el 

programari segons la nostra necessitat: quantitat d'espai, transferència o comptes de correu entre 
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altres opcions. Però mai les característiques del maquinari.

Requisits de l'usuari

En quant a l'usuari, el resultat final que veurà serà una pàgina web, que a més està dissenyada amb 

un format simple i no està carregada amb vídeos o continguts amb Macromedia Flash. Per tant, amb 

qualsevol ordinador que disposi d'una connexió a Internet i un navegador n'hi haurà prou per 

visualitzar-la correctament.

Pressupost

El pressupost específic per obtenir l'aplicació i la documentació es considera zero ja que es 

desenvoluparà tot utilitzant software lliure.

En quant a la resta de recursos: maquinari, SO i connexió ADSL, ja es disposa d'ells. A més, el 

domini i hosting on es provarà finalment l'aplicació ja són propietat del grup moter.

Metodologia

La metodologia que s'ha escollit per desenvolupar aquest component és el cicle de vida clàssic o en 

en cascada, tot i que algunes de les tasques no es poden fer en cascada ja que s'han de fer 

simultàniament. No es pot programar sense conèixer el llenguatge ni el Framework, ja que sempre 

es necessita la documentació per a solucionar els problemes i els dubtes.

S'ha escollit aquest mètode per les següents raons:

• És un projecte assequible amb un volum de feina no massa gran i una durada fixada.

• Només intervé un persona. Qui fa l'anàlisi i el disseny és el programador que acabarà 

desenvolupant el programari, que a l'hora és l'administrador del lloc web on es provarà, i 

que a més és membre del grup a qui va dirigit aquesta aplicació.

Igualment en la fase de programació també s'ha escollit el mateix model en cascada. Les raons són 

semblants a les anteriors:

• Només una persona intervé en aquesta fase.

• El funcionament intrínsec del component no permet altres opcions. Tot i dividir el 
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programari en paquets, si no es pot crear un formulari, no s'hi poden afegir camps, per tant 

no es podrà visualitzar, respondre ni veure'n els resultats.

Tal com comentava al principi, certes tasques no es poden fer en cascada. Durant la programació 

s'hauran de consultar manuals i també s'aprofitarà per fer la documentació de les tasques realitzades 

fins al moment.

Planificació

A continuació es descriuen les tasques que cal fer, amb les dates de lliurament corresponents. 

Tasques

Les diferents tasques previstes per a la realització d'aquest TFC són les següents:

 1. Escollir un dels temes dins de l'àrea de treball.

 Amb data límit al 12 de març, dia de la trobada presencial TFC, s'ha d'escollir finalment el 

tema per realitzar el TFC. S'utilitzarà el correu electrònic i el fòrum del campus virtual a més 

de la mateixa trobada TFC.

 2. Realització i entrega de la PAC1 – Pla de treball.

 La data de lliurament d'aquesta PAC es el 14 de març. S'utilitzarà l'OpenOffice Writer per a 

la creació del document i el GanttProject per al diagrama de Gantt.

 3. Estudi del llenguatge PHP i MySQL.

 Comença al finalitzar la primera tasca i acaba amb la fi del TFC. S'utilitzarà tant llibres 

procedents de biblioteques com documentació trobada per Internet.

 4. Estudi del gestor de continguts Joomla!, el seu Framework i la documentació de com crear 

components.

 Les dates d'inici i fi són les mateixes que el punt anterior ja que aquestes tasques van molt 

lligades. S'utilitzarà la documentació de joomla.org disponible a Internet.

 5. Disseny i descripció dels requisits funcionals, base de dades i estructura de l'aplicació.

 S'acaba al finalitzar la PAC3, el 18 d'abril, tot i que és possible que durant la programació es 

detecti algun error i s'hagi de corregir. S'utilitzarà l'OpenOffice Writer i el Dia per als 

diagrames.

 6. Realització i entrega de la PAC2 – Especificació i anàlisi.
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 Amb data d'entrega el 28 de març. Aquesta es farà en paral·lel amb els punts 3, 4 i 5. 

S'utilitzarà l'OpenOffice Writer, el Dia i el Picasa per a les captures de pantalla que hi pugui 

haver. 

 7. Realització i entrega de la PAC3 – Disseny.

 La data d'entrega és el 18 d'abril, i es farà en paral·lel al punt 6 a més d'utilitzar el mateix 

programari.

 8. Programació.

 La data límit proposada és d'una setmana abans de l'entrega final del TFC, o sigui el 30 de 

maig. S'utilitzarà l'Eclipse com a eina de desenvolupament i l'EasyPHP per a les proves 

locals. Es farà simultàniament als punts 3 i 4.

 9. Realització de la memòria en base als punts 6 i 7.

 La data d'entrega és el 6 de juny, tot i que s'intentarà tenir uns dies abans. Es farà 

simultàniament als punts 6 i 7, utilitzant el mateix programari.

 10. Proves, depuració i últims retocs a l'aplicació.

 Des del 30 de maig fins al 6 de juny. S'utilitzarà el mateix programari que el punt 8 a més del 

hosting per a fer proves insitu.

 11. Realització de la presentació virtual.

 Igual al punt anterior, es farà la setmana abans de l'entrega final, utilitzant l'OpenOffice 

Impress.

 12. Revisió de la documentació abans de l'entrega final.

 Es revisarà la memòria i la presentació, o sigui els punts 9 i 11. La data límit és el 6 de juny, 

data de l'entrega.

Tot i haver escollit una metodologia en cascada moltes de les tasques anteriors es fan 

simultàniament.

Etapes del desenvolupament

La 8a tasca és la que absorbirà més temps, no només en quant a la durada de la mateixa, sinó amb la 

càrrega d'hores de feina que comportarà. Aquesta etapa s'ha dividit ens diferents subsistemes:

 1. Gestió de formularis

 Creació de la taula on es mostraran els formularis, amb la seva barra d'eines: Crear-ne un de 

nou, eliminar, publicar, modificar. També inclou el formulari d'introducció de dades per crear 
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i modificar un formulari.

 2. Gestió de camps

 Creació de la taula on es mostraran els camps, amb la seva barra d'eines: Crear un camp nou, 

modificar, eliminar, publicar. Fer el formulari de crear / modificar els camps.

 3. Visualització del formulari

 Aquesta etapa és la primera que es fa a la part pública. Consta en llegir els camps d'un 

formulari concret i que es presenti correctament per pantalla.

 4. Validar i guardar-ne les dades

 Llegeix les dades del formulari i primer les valida segons les opcions que haguem triat a 

l'hora de crear els camps, un cop validat es guarda a la base de dades. En aquesta etapa 

també inclou: enviar el correu electrònic si així s'ha especificat, i redireccionar a la URL 

d'agraïment.

 5. Vista tabular dels resultats

 Llegeix les dades guardades a la base de dades i les presenta en una taula. Això s'ha de fer 

per ambdós parts, pública i d'administració. En aquesta última a més, afegir a la barra d'eines 

la opció de poder eliminar resultats.

 6. Vista gràfica del resultats

 Llegir les dades guardades a la base de dades i reorganitzar-les correctament per ser 

presentades en forma gràfica. Com al cas anterior, s'ha de fer per ambdós parts.

Fites temporals

Les fites temporals venen donades pel Pla Docent. Són les següents:

Títol Data lliurament
Pla de treball 14/03/2011
Especificació i anàlisis 28/03/2011
Disseny 18/04/2011
Codificació, memòria i presentació virtual 06/06/2011

Marc de treball

Empordà Custom Grup (ECG) és una associació de moters, sense ànim de lucre. La majoria dels 

seus membres resideixen al Baix Empordà i la seva afició són les motos. Es reuneixen els 

diumenges per fer alguns quilòmetres i esmorzar tots junts, participen a les diferents trobades 
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moteres que s'organitzen pel territori i fins i tot n'organitzen una anualment.

Servidor

Pel que fa a l'entorn actual del servidor, el hosting està contractat amb l'empresa 

PiensaSolutions.com. Dels diferents plans de que disposen, es va escollir el “Smart” ja que és el 

primer que inclou PHP i MySQL. A l'ajuda de l'apartat d'administració del Joomla trobem una opció 

on ens diu la informació del sistema on està instal·lat. En concret el servidor disposa actualment de:

• PHP versió 5.1.6

• Servidor web Apache

• MySQL versió 5.0.77

• Mòduls de PHP necessaris actius

Com podem veure, compleix amb tots els requisits recomanats que es necessiten per què el Joomla 

funcioni correctament, els quals s'han expressat a Requisits del servidor. Pel que fa al 

desenvolupament, s'han especificat a Requisits de desenvolupament.

Local

A més es disposa d'un entorn de proves instal·lat localment. A tal efecte, s'ha instal·lat el programari 

easyPHP versió 5.2.10. És un paquet WAMP que inclou:

• PHP versió 5.2.10

• Servidor web Apache versió 2.2.13

• MySQL versió 5.1.37

Encara que les versions no siguin exactament les mateixes que les que hi ha al servidor, compleixen 

de sobres amb els requisits recomanats per instal·lar-hi Joomla! S'ha fet una còpia dels arxius del 

servidor mitjançant FTP, i una còpia de la base de dades abans de començar el desenvolupament. 

Aquest còpia també s'ha recuperat a l'entorn de proves local i està funcionant correctament.

Actors

En el lloc web de ECG es diferencien tres grups d'actors, cada un amb permisos diferents i per tant 

les accions que poden fer també seran diferents. 
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Usuari

Aquests són els que només poden accedir a la part pública del Front-end. Tothom que accedeix a 

www.empordacustom.com i no inicia sessió serà un usuari. A part de veure tota la informació que es 

permet sense registrar-se, només poden interactuar amb la web deixant comentaris, firmar al llibre 

de visites o posar-se en contacte amb l'agrupació. Amb aquest component a més podran omplir els 

formularis.

Membre

Tots els membres de ECG tenen un usuari i contrasenya amb el qual poden accedir a la part privada 

del Front-end, a baix i a l'esquerra de la web hi ha l'accés per iniciar sessió. Un cop registrat, a part 

de les accions de l'usuari, poden veure més informació que és privada de l'associació, com: llista de 

membres, una ajuda, documentació, fòrum, àlbums de fotos privats o calendari privat.

També poden interactuar amb la web afegint-hi articles, enllaços, esdeveniments al calendari de 

concentracions o participar al fòrum. A més poden rectificar i eliminar només les seves aportacions.

Dins d'aquest grup trobem tres subgrups amb permisos diferents:

• Registrat: els membres que no estan en actiu. Poden veure tota la informació privada però 

no poden interactuar amb la web, això vol dir que no tenen dret a afegir enllaços, articles ni 

esdeveniments.

• Autor: Tots els membres en actiu pertanyen a aquest grup, exceptuant l'administrador, el 

president i el vicepresident.

• Publicador: L'administrador, el president i el vicepresident pertanyen a aquest grup. La 

diferència està en que poden rectificar i eliminar qualsevol aportació de qualsevol membre o 

usuari. Són els moderadors d'aquesta web. A més poden afegir esdeveniments al calendari 

privat de l'associació.

Aquests són els que podran veure els resultats dels formularis en forma tabular o gràfica, depenent 

dels permisos, a part de poder omplir els formularis tant siguin privats o públics. Si no inicien sessió 

a la web tindran el rol d'usuari.
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Administrador

Pot fer totes les accions pròpies de l'usuari i del membre publicador, però a més pot accedir al Back-

end, l'espai d'administració del lloc web. Des d'allà s'instal·len extensions, es fa la gestió d'usuaris, 

components, mòduls, connectors, menús i plantilles. Si inicia sessió des del Front-end tindrà el rol 

de membre publicador, i si no inicia sessió tindrà el rol d'usuari.

Respecte al component de gestió de formularis, tindran l'opció de crear, modificar i eliminar 

formularis, gestionar-ne els permisos i veure'n els resultats.

Estudis

El Joomla s'ha creat amb el llenguatge de programació PHP, i per guardar les dades utilitza bases de 

dades MySQL. Inclou un Framework per facilitar als programadors el desenvolupament de mòduls, 

components i plugins. Tot seguit veiem un resum del seu funcionament intern des de diferents punts 

de vista.

El Framework de Joomla!

La capa d'aplicació seria el Joomla que podem veure i consta de quatre aplicacions:

• JInstallation: S'encarrega de la instal·lació inicial del Joomla, i s'ha d'eliminar un cop fet 

aquest procés.

• JAdministrator: S'encarrega de la part d'administració, o sigui el Back-end.

• JSite: S'encarrega de la part pública, o sigui el Front-end.

• XML-RPC: S'encarrega de l'administració remota del lloc.

Aquesta capa d'aplicació inclou el Framework i les llibreries. El Framework és la part més 

important, podríem dir que és el cor del Joomla!. Fet amb un disseny reutilitzable, fàcil de mantenir 

i extensible. Està format per una sèrie de classes abstractes pensades amb l'orientació a objectes. 
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Les llibreries són paquets de codi que proveeixen un grup de funcions relacionades. Els plugins els 

podem instal·lar a part i ampliarien les funcions disponibles al Framework.

Pel que fa a la capa d'extensió, la instal·lació inicial del Joomla ja n'inclou un quants, però hi podem 

instal·lar tots els que vulguem de més. Inclou:

• Mòduls: Són petites extensions, que a vegades estan enllaçades amb un component, i que 

van col·locats en “caixes” que es veuen al voltant del cos de la pàgina web, com per 

exemple a la barra de l'esquerra o a sota. El Joomla inclou: menús, inici de sessió, cercador, 

enquestes o imatge aleatòria entre altres.

• Components: Són un tipus d'extensions que afegeix funcionalitats les quals apareixen al cos 

de la pàgina web. Un exemple podria ser un formulari de contacte, les notícies o un 

calendari amb els seus esdeveniments.

• Plantilla: La plantilla canvia l'aspecte visual del lloc. N'hi ha dos tipus: la del Front-end i la 

del Back-end.

El patró de disseny Model-View-Controller

El patró de disseny Model-View-Controller (MVC) és una manera lògica d'organitzar el codi 

descomponent-lo en tres parts, i tant serveix per la zona administrativa Back-end, com per la zona 

pública Front-end. Cada una s'encarrega d'una funció concreta:

• Controller: Tracta les entrades d'informació, la interfície que utilitza l'usuari per interactuar 

amb el component. La informació introduïda per l'usuari l'envia al Model per processar-la. 

Per implementar-ho utilitzarem les classes JController.

• Model: Conté les funcionalitats i les dades. La seva entrada són les dades subministrades pel 

Controller i generalment conté mètodes que afegeixen, eliminen, recuperen o actualitzen la 

base de dades. Un cop processades les dades les envia al View. Per implementar-ho 

utilitzarem les classes JModel.

• View: Presenta la informació a la pantalla. La seva entrada són les dades subministrades pel 

Model i en cap cas les modificarà. La sortida serà generalment una pàgina HTML que 

generarà utilitzant una plantilla. Per implementar-ho utilitzarem les classes JView.
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No és obligatori dissenyar els components de Joomla seguint aquest patró però si altament 

recomanable. D'aquesta manera el desenvolupament esdevé més simple i és més fàcil modificar o 

ampliar qualsevol part.

Estructura del component

El disseny lògic del patró MVC es tradueix amb una estructura d'arxius i carpetes que conformaran 

el component.

El component a desenvolupar es dirà JMForm, per tant tindrem la següent estructura:
site/jmform.php

És l'arxiu principal del component i el punt d'entrada del Front-end.
Site/controller.php

Conté el Controller per defecte, la classe del qual s'anomenarà JmformController i estendrà la classe 

JController.
Site/views

Aquesta carpeta contindrà les diferents vistes del component.
Site/views/{nomView}

Contindrà els arxius de la vista {nomView}
site/views/{nomView}/view.html.php
Conté el punt d'entrada de la vista {nomView}, declararà la classe JmformView{nomView} 

i estendrà la classe JView. Recull les dades del Model i juntament amb la plantilla presenta la 

informació a la pantalla.
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Site/views/{nomView}/tmpl
Aquesta carpeta conté la plantilla de la vista {nomView}.

Site/views/{nomView}/tmpl/default.php
Plantilla per defecte de la vista {nomView}.

Site/models
Aquesta carpeta conté els Model addicionals

site/models/{nomModel}.php
Conté la classe Model JmformModel{nomModel} i estendrà la classe JModel.

Site/controllers
Aquesta carpeta conté els Controller addicionals.

Site/controllers/{nomController}.php
Conté la classe JmformController{nomController} i estendrà la classe JController.

Els arxius i carpetes llistades a dalt estan dins la carpeta site i per tant fan referència al Front-end. 

Existirà la mateixa estructura però dins la carpeta admin que farà referència al Back-end. Les dos 

zones estan completament separades i no comparteixen res, doncs podem tenir dos Views amb el 

mateix nom, una en cada zona, i sense tenir res en comú.

Anàlisi

La implementació del component es dividirà en diversos subsistemes, tot seguit es descriuen les 

seves funcionalitats.

Gestió d'informes

Aquesta opció estarà disponible al Back-end del Joomla i per tant només s'hi tindrà accés mitjançant 

un usuari i contrasenya, sempre i quan aquest tingui permisos per accedir-hi. Es podran crear 

informes i, modificar i eliminar els que ja estiguin creats.

Creació

S'accedirà polsant el botó nou. Es mostrarà un formulari amb les dades bàsiques que s'hauran de 

complimentar com ara: el nom del formulari, la data d'inici de publicació, data de fi de publicació, 

si es vol enviar un correu electrònic a l'administrador cada cop que algú respon al formulari...
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Modificació

Es podran modificar els formularis ja creats, només caldrà buscar el formulari a la llista, 

seleccionar-lo i polsar el botó corregir; o clicar directament sobre el nom del formulari.

Eliminació

Els formularis ja creats es podran eliminar seleccionant el formulari de la llista, polsant el botó 

esborrar i acceptant el missatge de confirmació. Si ja hi ha respostes entrades pels usuaris també 

s'eliminaran. Aquesta acció es podrà fer  sempre i quan l'usuari tingui permisos.

Casos d'ús

Creació d'informes
Objectiu Afegir un informe / formulari a la Base de dades del sistema

Casos d'ús relacionats

Actors Administrador

Pre condició – L'usuari s'ha d'identificar al Back-end del sistema

– L'usuari ha de tenir el rol d'administrador

Post condició L'informe s'ha creat a la base de dades del sistema

Alternatives de procés 

i excepcions
– Es comprova que els camps obligatoris estiguin omplerts

Descripció Els administradors podran crear informes accedint a la gestió del 

component des del Back-end. Un cop s'hagin omplert les dades i es polsi el 

botó desa es validaran. Si tot és correcta el formulari quedarà guardat al 

sistema
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Modificació d'informes
Objectiu Modificar un informe / formulari existent al sistema

Casos d'ús relacionats

Actors Administrador

Pre condició – L'usuari s'ha d'identificar al Back-end del sistema

– L'usuari ha de tenir el rol d'administrador

– Comprovar que hi ha un informe seleccionat

– L'identificador del formulari existeix

Post condició S'ha modificat l'informe guardant les dades a la BD

Alternatives de procés 

i excepcions
– Es comprova que els camps obligatoris estiguin omplerts

Descripció Els administradors podran modificar informes accedint a la gestió del 

component des del Back-end. Un cop s'hagin rectificat les dades i es polsi 

el botó desa es validaran. Si tot és correcta el formulari quedarà guardat al 

sistema
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Eliminació d'informes
Objectiu Eliminar un informe / formulari de la Base de dades del sistema

Casos d'ús relacionats

Actors Administrador (Aquest cas d'ús no hauria de ser habitual)

Pre condició – L'usuari s'ha d'identificar al Back-end del sistema

– L'usuari ha de tenir el rol d'administrador

– Comprovar que hi ha un informe seleccionat

– L'identificador del formulari existeix

– Acceptar la confirmació

Post condició L'informe, els camps i els resultats s'han eliminat de la base de dades del 

sistema

Alternatives de procés 

i excepcions
– Si no hi ha cap formulari seleccionat es mostra un missatge

– Si l'identificador no existeix es mostra un missatge

Descripció Els administradors podran eliminar informes accedint a la gestió del 

component des del Back-end. Un cop s'hagi escollit l'informe s'eliminarà 

de la BD, si aquest conté camps i respostes també s'eliminaran. Si es 

seleccionen diversos formularis, s'eliminaran tots ells.

Gestió de camps

Aquesta opció estarà disponible al Back-end del Joomla i per tant només s'hi tindrà accés mitjançant 

un usuari i contrasenya, sempre i quan aquest tingui permisos per accedir-hi. Es podran crear camps 

i, modificar i eliminar els que ja estiguin creats.

Creació

Des del llistat de formularis hi haurà la opció d'anar a la llista de camps, en clicar-hi veurem una 

taula amb els camps del formulari escollit o buida si encara no n'hem creat cap. Amb el botó nou 

anirem al formulari de creació d'un camp, només caldrà omplir-lo i desar.

Modificació

Seleccionant un camp de la llista i polsant el botó corregir veurem el mateix formulari de creació 

d'un camp però ja omplert amb les dades del camp escollit. També podrem accedir-hi clicant sobre 

del nom del camp. Amb el botó desa guardarem les modificacions.
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Eliminació

Seleccionant un o diversos camps i polsant el botó esborrar els podrem eliminar després d'acceptar 

la confirmació.

Casos d'ús

Creació de camps
Objectiu Afegir un camp a la Base de dades del sistema

Casos d'ús relacionats

Actors Administrador

Pre condició – L'usuari s'ha d'identificar al Back-end del sistema

– L'usuari ha de tenir el rol d'administrador

Post condició El camp s'ha creat a la base de dades del sistema

Alternatives de procés 

i excepcions
– Es comprova que el formulari estigui correctament omplert

Descripció Els administradors podran crear camps accedint a la llista de camps del 

formulari. Un cop s'hagin omplert les dades i es polsi el botó desa es 

validaran. Si tot és correcta el camp quedarà guardat al sistema

Modificació de camps
Objectiu Modificar un camp existent al sistema

Casos d'ús relacionats

Actors Administrador

Pre condició – L'usuari s'ha d'identificar al Back-end del sistema

– L'usuari ha de tenir el rol d'administrador

– L'identificador del formulari existeix

Post condició S'ha modificat el camp guardant les dades a la BD

Alternatives de procés 

i excepcions
– Es comprova que els camps obligatoris estiguin omplerts

Descripció Els administradors podran modificar camps accedint a la a la llista de 

camps del formulari. Un cop s'hagin rectificat les dades i es polsi el botó 

desa es validaran. Si tot és correcta el camp quedarà guardat al sistema
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Eliminació de camps
Objectiu Eliminar un camp de la Base de dades del sistema

Casos d'ús relacionats

Actors Administrador

Pre condició – L'usuari s'ha d'identificar al Back-end del sistema

– L'usuari ha de tenir el rol d'administrador

– L'identificador del formulari existeix

– Acceptar la confirmació

Post condició El camp s'ha eliminat de la base de dades. Si ja s'havia respost al formulari 

amb aquest camp, les respostes no s'eliminaran.

Alternatives de procés 

i excepcions
– Si no hi ha cap camp seleccionat es mostra un missatge

– Si l'identificador no existeix es mostra un missatge

Descripció Els administradors podran eliminar camps accedint a la gestió del 

component des del Back-end. Un cop s'hagi escollit el camp s'eliminarà de 

la BD. Si es seleccionen diversos camps, s'eliminaran tots ells.

Gestió de permisos

Aquesta opció només estarà disponible al Back-end del Joomla. Des d'aquí es podrà fer tota la 

gestió de permisos d'aquesta aplicació.

Per a les diferents parts de cada subsistema es podrà escollir què pot fer cada grup. No es podran 

crear els grups que es vulgui ja que s'utilitzaran els que ja venen incorporats amb el Joomla!

Casos d'ús

Gestió de permisos
Objectiu Modificació dels permisos del component

Casos d'ús relacionats

Actors Administrador (aquest cas d'ús no hauria de ser habitual)

Pre condició – L'usuari s'ha d'identificar al Back-end del sistema

– L'usuari ha de tenir el rol d'administrador

Post condició S'han modificat els permisos guardant-los a la BD
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Alternatives de procés 

i excepcions

Descripció Els administradors podran gestionar els permisos relatius al component en 

qüestió des del Back-end.

Resultats del formulari

Els resultats del formulari es podran veure tant des del Front-end com des del Back-end. Hi haurà 

dos vistes disponibles: una típica en forma de taula i una segona gràfica.

Vista tabular

En aquesta vista es veurà en cada fila la resposta d'un usuari i en cada columna un camp del 

formulari, és a dir, en forma tabular. Els administradors tindran la opció, només en aquesta vista i 

des del Back-end, d'eliminar els registres seleccionats.

Vista gràfica

Per cada camp del formulari amb opcions finites, com per exemple botons d'opció, llistes o caselles 

de selecció, es mostrarà un gràfic. En funció del tipus de camp aquest gràfic serà circular o de 

barres i es visualitzarà en percentatges o valors absoluts.

Casos d'ús

Vista tabular
Objectiu Vista tabular del resultat del formulari

Casos d'ús relacionats

Actors Qualsevol

Pre condició – Tenir permisos per poder veure el resultat en forma tabular

– Anar al formulari del qual volem veure els resultats (cas del Front-end, 

vàlid per usuaris o membres)

– Identificar-se al Back-end del sistema (cas dels administradors)

Post condició Es visualitza una taula amb els resultats del formulari

Alternatives de procés 

i excepcions
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Descripció Depenent dels permisos, els usuaris, membres o administradors podran 

veure el resultat d'un formulari en forma tabular. Només els administradors 

podran eliminar registres des del Back-end.

Vista gràfica
Objectiu Vista gràfica del resultat del formulari

Casos d'ús relacionats

Actors Qualsevol

Pre condició – Tenir permisos per poder veure el resultat en forma gràfica

– Anar al formulari del qual volem veure els resultats (cas del Front-end, 

vàlid per usuaris o membres)

– Identificar-se al Back-end del sistema (cas dels administradors)

Post condició

Alternatives de procés 

i excepcions
– En aquesta vista no hi haurà l'opció d'eliminar registres

Descripció Depenent dels permisos, els usuaris, membres o administradors podran 

veure el resultat d'un formulari en forma gràfica.

Eliminació de registres
Objectiu Eliminació de registres d'un formulari

Casos d'ús relacionats Vista tabular

Actors Administrador (aquest cas d'ús no hauria de ser habitual)

Pre condició – L'usuari s'ha d'identificar al Back-end del sistema

– L'usuari ha de tenir el rol d'administrador

– Accedir a la vista tabular del formulari

– Comprovar que hi ha seleccionat un o diversos registres

Post condició Els registres seleccionats s'eliminen de la base de dades

Alternatives de procés 

i excepcions

Descripció Només els administradors que accedeixin des del Back-end podran 

eliminar els registres dels resultats des de la vista tabular del formulari.
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Esquema dels casos d'ús

En el següent gràfic podem veure totes les funcionalitats descrites anteriorment relacionades entre 

elles. Tal com s'ha comentat abans, un membre pot fer a més les accions d'un usuari, i un 

administrador pot fer les accions d'un usuari i d'un membre a part de les pròpies.

Model de dades

Tot seguit tractarem el disseny conceptual de la base de dades del component utilitzant el model 

ER. Més endavant s'especifiquen els atributs i interrelacions que trobem a les entitats de l'esquema. 

Els noms de les entitats i dels atributs els escric sense accents per evitar problemes amb la 

codificació dels arxius SQL i la gestió de la base de dades.
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Esquema E/R

L'esquema de la base de dades és bastant senzill i inclou quatre entitats. A la primera, formularis, es 

guardaran les dades de tots els formularis que creem, però no incloem els camps ja que es guardaran 

en una taula a part. Cada registre de l'entitat camps contindrà la configuració d'un camp 

corresponent a un formulari. Conforme els usuaris responguin un formulari, aquestes dades 

quedaran guardades a l'entitat resultats. Per últim tenim l'entitat configuracio que no es relaciona 

amb cap entitat. En aquesta s'hi guardaran les dades generals de configuració del component.

Atributs

Com que algunes entitats tenen molts atributs, els llistem a continuació, així l'esquema és més clar 

de llegir. L'atribut subratllat és la clau primària i cap entitat té més claus candidates.

FORMULARIS

id, nom, id_usuari_creador, data_creacio, data_inici, data_fi, published, avisar_noves_entrades, 

email_noves_entrades, notes, url_agraiment, url_data

CAMPS

id, id_formulari, tipus, ordre, published, nom, validacio, obligatori, valor_defecte, opcions
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RESULTATS

id, id_formulari, data, id_usuari, parametres

En aquesta entitat, on realment es guardaran els resultats del formulari serà a l'atribut parametres 

seguint el següent format:
id_camp + “=” + resposta + separador

CONFIGURACIO

parametre1, parametre2, parametre3...

En el cas de l'entitat configuracio no és necessari una clau primària i contindrà tants atributs com 

paràmetres siguin necessaris. Aquests es podrien ampliar en futures versions del component.

Interrelacions

L'entitat formularis pot contenir diversos camps o cap, però mirant-ho al revés, cada registre de 

l'entitat camp pertany a un formulari concret, i no pot existir un camp que no tingui associat a un 

formulari. Amb els resultats del formulari passa el mateix. Un formulari pot incloure diversos 

resultats o cap, però un resultat sempre pertany a un formulari concret. Pel que fa a l'entitat 

configuracio, no té cap interrelació ja que només s'hi guardaran els diferents paràmetres del 

component.

A l'hora de crear la base de dades, s'han de tenir en compte algunes particularitats del Joomla!

• Si necessitem guardar l'identificador d'usuari, com és el cas de l'entitat resultats o 

formularis, el tipus d'atribut ha de coincidir amb el que utilitza el Joomla!, o sigui un int(11).

• No existeixen les claus foranes que referencien a atributs d'altres taules. Per tant ens 

podríem trobar amb el cas següent:

– Un usuari crea un formulari. Queda guardat a l'entitat formularis l'identificador de l'usuari que ha 

creat el formulari.

– L'administrador del Joomla elimina l'usuari. El sistema no comprova si en altres entitats es fa 

referència a aquest usuari.

– El component JMForm no sap quin usuari ha creat el formulari ja que té guardat un identificador 

d'usuari que actualment no existeix al sistema.
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El que si es pot controlar són les interrelacions dins del mateix component. Per exemple, l'entitat 

camps té un atribut id_formulari que a l'hora de generar les taules s'hauria d'especificar de la 

següent manera:
FOREIGN KEY (id_formulari) REFERENCES formularis (id)

Com que amb Joomla no ho podem fer, al eliminar un formulari que contingui un o diversos camps 

no donarà cap avís i haurem d'anar en compte d'eliminar primer tots els camps que fan referència al 

formulari. En la interrelació formularis – resultats ens trobem exactament amb el mateix cas.

Implantació

En aquest apartat es descriu amb detall el procés de desenvolupament que s'ha dut a terme per 

implementar el component. A tal efecte s'ha creat un entorn de proves local i un altre a Internet.

Entorn de proves local

S'ha instal·lat EasyPHP versió 5.2.10, aquest programari es denomina de tipus WAMP i ofereix una 

infraestructura d'Internet, simulant un servidor amb els requisits necessaris per allotjar-hi una 

pàgina web. Aquesta versió inclou:

• PHP versió 5.2.10

• Servidor web Apache versió 2.2.13

• MySQL versió 5.1.37

El podem descarregar gratuïtament des de www.easyphp.org, i la seva instal·lació és extremadament 

simple. Un cop executat, clicant amb el botó dret veurem les diferents opcions:
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El següent pas és fer una instal·lació de Joomla!

Instal·lació de Joomla!

Un cop fet el pas anterior ens queda fer la instal·lació de Joomla!. La instal·lació local és 

exactament igual que la instal·lació en un hosting a Internet i podem trobar multitud de manuals que 

ens explicaran com fer-ho. Tot seguit en faig un resum.

Anem a Administración, s'obre una finestra del nostre navegador, cliquem a PHPMyAdmin i creem 

una nova base de dades. Si la nostra intenció és crear una còpia local d'un Joomla ja en producció a 

Internet, hem de fer igualment com si fos una instal·lació des de zero però utilitzant els mateixos 

paràmetres que la instal·lació en producció.
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Anem a Explorar del menú d'EasyPHP i hi copiem el Joomla!. Anem a Web local del menú 

d'EasyPHP, s'obre una finestra del navegador i seguim els passos d'instal·lació del Joomla utilitzant 

els mateixos paràmetres que el que tenim en producció. Ja tenim un Joomla instal·lat des de zero.

Només cal fer una copia dels arxius del Joomla en producció mitjançant FTP i copiar-los a la 

carpeta local (opció Explorar el menú d'EasyPHP). I fer una còpia de la base de dades en producció 

i recuperar-la al PHPMyAdmin. Ara ja tenim una còpia local i funcionant d'un Joomla!

Entorn de proves a Internet

Tot i això, s'ha creat una nova web des de zero on poder fer-hi proves des de Internet i que no sigui 

una web en producció. Per aquest motiu i dins un domini particular he creat una instal·lació nova de 

Joomla amb la última versió disponible de la sèrie 1.5. La podem trobar a www.maruny.cat/jmform 
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Ja que hi ha la intenció de continuar amb aquest projecte més enllà del TFC, aquesta web servirà 

per oferir informació i ajuda, descarregar el component, posar-se en contacte ...

Resultats

En aquest apartat es mostra el grau d'assoliment dels objectius mitjançant exemples de 

funcionament de les tasques especificades originalment.

Instal·lació del component

Per a instal·lar el component accedirem al Back-end, i si amb l'usuari que entrem té permisos 

podrem instal·lar el component. Accedirem a Extensions -> Instal·la/Desinstal·la, amb el botó 

Examinar buscarem l'arxiu .ZIP que conté el component, i llavors cliquem a Penja el fitxer & 

instal·la.
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Un cop finalitzada la instal·lació des de Component -> JMForm podrem accedir a l'aplicació.

Gestió d'informes

Des de Components -> JMForm -> Gestió d'informes accedirem a la llista de formularis creats amb 

les seves dades bàsiques. En el menú i d'esquerra a dreta tenim les opcions següents:

• Publicar. Quan creem un formulari nou, per defecte estarà despublicat. Amb aquesta opció 

el podrem publicar.

• Retirar la publicació. Despublicarà el formulari seleccionat, d'aquesta manera des del 

Front-end no s'hi podrà accedir.

• Esborrar. Després d'acceptar la confirmació elimina el formulari seleccionat. Si conté 

camps i/o resultats també els elimina de la base de dades. Un cop fet no es podran recuperar.

• Corretgir. Es mostra el mateix formulari que si creem un formulari nou però amb els camps 

omplerts, els podrem corregir i guardar. Clicant sobre el nom de l'informe farem la mateixa 

acció.

• Nou. Es mostra un formulari buit des d'on podrem crear un nou informe. En desar tornarem 

a la pantalla de Gestió d'informes on apareixerà.

En aquesta pantalla també hi trobarem:

• Al passar el cursor pel damunt del nom de l'informe en veurem les notes.
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• Estat. No només veurem si està publicat o despublicat, sinó que depenent de la data d'inici o 

de fi de publicació veurem si està pendent o vençut. A més, al passar el cursor per sobre de 

la icona veurem les dates d'inici i de fi de publicació.

• Llista de camps. Per accedir a la gestió de camps de l'informe en qüestió.

• Taula. Accedirem als resultats en forma tabular de l'informe.

• Gràfic. Accedirem als resultats en forma gràfica de l'informe.

Corregir/Nou informe

Tant al corregir com al crear un nou informe es mostrarà la mateixa pantalla amb la diferència que 

en el primer cas veurem els camps ja omplerts. En aquest apartat es destaca:

• El nom de la pantalla canvia segons si estem editant o creant un informe.

• El nom de l'informe és l'únic camp obligatori.

• La data d'inici de publicació té com a valor per defecte la data i hora actuals.

• El correu electrònic no és obligatori però si n'escrivim un es valida que sigui correcta.

• Es desactiva el menú de Joomla per evitar el canvi de pantalla sense voler.
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Gestió de camps

Hi accedirem des de la opció Llista de camps que trobarem a la gestió d'informes. Allà hi veurem la 

llista dels camps del formulari escollit. En el menú i d'esquerra a dreta tenim les opcions següents:

• Publicar. Quan creem un camp nou, per defecte estarà publicat. Però si en despubliquem un 

amb aquesta opció el podrem tornar a publicar.

• Retirar la publicació. Despublicarà el camp seleccionat. Al veure el formulari des del 

Front-end només es mostraran els publicats.

• Esborrar. Després d'acceptar la confirmació elimina el camp seleccionat. Un cop fet no es 

podran recuperar.

• Corretgir. Es mostra el mateix formulari que si creem un camp nou però amb els camps 

omplerts, els podrem corregir i guardar. Clicant sobre el nom del camp farem la mateixa 

acció.
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• Nou. Es mostra un formulari buit des d'on podrem crear un nou camp. En desar tornarem a 

la pantalla de Gestió de camps on apareixerà.

En aquesta pantalla també hi trobarem:

• El nom de la pantalla conté el nom del formulari del qual estem veient la llista de camps.

• Com a informació complementaria a part del nom del camp veiem el tipus, si és obligatori i 

si està publicat o no.

• Podrem modificar l'ordre dels camps. Aquest serà el que veurem al formulari.

Corregir/nou camp

Tant al corregir com al crear un nou camp es mostrarà la mateixa pantalla amb la diferència que en 

el primer cas veurem els camps ja omplerts. En aquest apartat es destaca:

• El nom de la pantalla canvia segons si estem editant o creant un camp.

• El nom del camp és l'únic camp obligatori.

• Podem crear 12 tipus de camp diferents

• Hi ha tres tipus de validació diferents que podem utilitzar conjuntament amb l'obligatorietat 

del camp o no.

• Inclou una ajuda amb l'explicació dels 12 tipus de camp i dels 3 tipus de validació.

• Es desactiva el menú de Joomla per evitar el canvi de pantalla sense voler.
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• No hi ha l'opció d'afegir el botó enviar ja que sortirà automàticament al final del formulari.

Gestió de resultats en forma tabular

Hi accedirem des de la opció Taula que trobarem a la gestió d'informes. Allà hi veurem la llista dels 

resultats del formulari escollit en forma tabular. En el menú només hi ha una opció interessant:

• Esborrar. Després d'acceptar la confirmació elimina el resultat seleccionat. Un cop fet no es 

podran recuperar.
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En aquesta pantalla també hi trobarem:

• El nom de la pantalla conté el nom del formulari del qual estem veient la llista de resultats.

• La data de quan es va respondre i l'autor es guarden automàticament per tots els resultats de 

tots els formularis.

• Serà la única pantalla des d'on podrem eliminar resultats.

• Els camps que per les seves característiques no porten informació no es mostren com els 

tipus: text lliure, botó reiniciar, botó enviar ...

Gestió de resultats en format gràfic

Hi accedirem des de la opció Gràfic que trobarem a la gestió d'informes. Allà hi veurem els resultats 

del formulari escollit en forma gràfica. El menú no conté cap opció interessant. Es mostraran els 

gràfics següents:

• Línia de temps de quan s'ha respost el formulari.

• Gràfic rodó amb el percentatge de respostes d'usuaris registrats i no registrats.

• Gràfics de barres verticals pels camps que tenen opcions finites, com els de tipus: botó 

d'opció, casella de verificació o selecció.
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En aquesta pantalla també hi trobarem:

• El nom de la pantalla conté el nom del formulari del qual estem veient els gràfics.

Gestió de permisos

Aquesta pantalla no s'ha desenvolupat per manca de temps, no obstant apareixerà en properes 

versions.
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Ajuda i informació

Hi haurà l'ajuda i informació necessària per utilitzar aquest component. De moment i per falta de 

temps, hi ha un enllaç per contactar amb l'autor i un altre que ens porta a la pàgina web del 

component on hi haurà informació actualitzada, FAQs, fòrums, noves versions ...

Ítems de menú

Tindrem la opció de crear ítems de menú per poder accedir des del Front-end a les següents 

opcions:

• Formulari. Veurem el formulari escollit per així poder-lo respondre.

• Taula. Veurem els resultats del formulari escollit en forma tabular.

• Gràfic. Veurem els resultats del formulari escollit en forma gràfica.

Per afegir un ítem de menú anirem a Menús -> escollirem el menú on volem que aparegui l'ítem -> i 

clicarem al botó nou, dins d'Enllaç intern apareix JMForm i desplegant-lo veurem les tres opcions 

anteriors. Només faltarà donar un nom a l'ítem i triar un formulari, un cop guardat en podrem 

modificar l'ordre, despublicar-lo per si no volem que aparegui o canviar l'accés per si volem que 

tothom ho pugui veure o només els usuaris registrats.
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Vista d'un informe

Un cop creat un informe, creats els camps i afegit un ítem de menú, podrem veure l'informe al 

Front-end i per tant el podrem respondre. Sembla simple però es tenen en compte les diferents 

opcions següents:

• Si el formulari no està publicat es mostrarà un error.

• Si el formulari està fora de les dates de publicació, es mostra però no es guardaran les dades. 

A més, si s'ha especificat una URL per aquest cas, s'hi redireccionarà.

• Al polsar el botó d'enviar el formulari, abans de guardar les dades es comprovarà 

l'obligatorietat dels camps, que estaran marcats amb un “ * ”, i els tipus de validació que hi 

puguin haver. Aquest procés es farà localment a l'ordinador de l'usuari mitjançant javaScript.

• Si tot és correcta es guardaran les dades del formulari afegint-hi l'hora i l'usuari.

• Si al crear el formulari hem especificat que volem rebre un correu electrònic cada cop que 
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algú respongui i hem escrit un correu, s'enviarà el correu després de guardar les dades.

• Si hem especificat una URL d'agraïment, s'hi redireccionarà després de guardar les dades.

Vista de resultats

Si hem creat els ítems de menú corresponents, podrem veure:

• Els resultats en forma tabular. La mateixa taula que es veu a la gestió de resultats en forma 

tabular del Back-end però sense l'opció de poder eliminar resultats.

• Els resultats en forma gràfica. Els mateixos gràfics que es veuen a la gestió de resultats en 

format gràfic del Back-end.

Multi-idioma

A partir de la versió 2.0 de Joom!Fish podem fer que aquest component detecti el nostre per així 

poder-lo traduir. Per fer-ho hem de crear tants arxius .XML com taules del nostre component 
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vulguem traduir, i copiar-los en una carpeta concreta:
administrator/components/com_joomfish/contentelements

Una vegada copiats, dins de Components -> Joom!Fish -> Translation, al desplegable d'elements 

del contingut apareixeran dos opcions de JMForm: una per traduir la taula de formularis, i la segona 

per traduir la taula de camps. La resta de taules no ens interessa traduir-les.

Pel que fa als idiomes del component en si, ja ve amb el català i el castellà incorporats en la mateixa 

instal·lació. A Extensions -> Gestió d'idiomes que podem trobar dins la part administrativa podem 

canviar els idiomes per defecte del lloc (Front-end) i de la part administrativa (Back-end). 

Automàticament ho veurem tot amb l'idioma escollit, inclòs JMForm. En properes versions s'hi 

afegirà l'anglès i no es descarten altres idiomes en un futur.

Implementació

En aquest apartat es detallen els principals problemes i solucions que he anat trobant durant el 

desenvolupament d'aquest component.

Els llenguatges de programació

Un dels principals problemes a l'hora de programar un component per Joomla és la falta d'exemples 

i manuals del funcionament d'aquest CMS i del seu Framework. Per això he hagut de revisar el codi 

de diversos components, i no només el d'altres gestors de formularis. Fent aquesta feina he vist que 

per a un mateix problema, diferents components apliquen solucions molt diferents. Fora de les 

pàgines oficials no he trobat enlloc informació ni exemples de com programar amb Joomla, tota la 

informació que hi havia disponible era sobre l'administració del mateix Joomla!.

En canvi pel que fa a la programació amb PHP ha sigut completament al contrari. A la 

documentació de php.net he trobat tota la informació que necessitava i amb gran quantitat 

d'exemples.

I pel que fa a l'HTML, fa molt anys havia creat pàgines web estàtiques amb només el bloc de notes i 

un llibre de programació amb aquest llenguatge. Per això el desenvolupament amb HTML ha estat 
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fàcil i ràpid.

El component

El principi del desenvolupament ha sigut lent i complicat, però entenc que és normal quan 

comences amb una cosa completament nova.

Primer de tot vaig començar a l'hora amb la taula que mostra els informes i el formulari d'entrada 

d'un nou informe. Un cop superat el problema de guardar dades d'un formulari a la base de dades i 

llegir les dades de la base de dades per representar-les en una taula només era qüestió de completar 

la resta de tasques: eliminar un formulari de la base de dades, publicar-lo, despublicar-lo i editar-lo.

Després d'aquesta fase, crear la taula per mostrar els camps i el formulari d'entrada de camps nous 

amb les seves diferents tasques va ser relativament fàcil i ràpid. Tot i això, durant el 

desenvolupament em vaig trobar amb dos grans problemes: La correcta validació dels camps a 

l'hora de respondre un formulari i, guardar i recuperar correctament els resultats del formulari.

Validació de camps

Presentar el formulari al Front-end correctament va ser una tasca realment senzilla, però sense 

validar ni guardar les dades. Alguns components estudiats feien les validacions de les dades amb 

PHP, per tant després d'enviar les dades al servidor, però vaig optar per fer-les des de l'ordinador de 

l'usuari mitjançant javaScript. Per tant, al rebre les dades ja haurien d'estar validades. Cada sistema 

té els seus avantatges i els seus inconvenients.

Un dels principals problemes va ser combinar el PHP amb el javaScript per tal que el codi que rep 

l'usuari sigui l'adequat per fer les validacions. A més tenint en compte que l'obligatorietat d'omplir 

un camp i el tipus de validació no tenen per que ser a l'hora. Per exemple un camp text pot no ser 

obligatori però tenir validació de tipus correu electrònic, per tant el camp es pot deixar en blanc 

però si escrivim alguna cosa es comprovarà que sigui el format d'un correu electrònic.

Hi ha camps que per la seva funció, encara que es marquin com a obligatoris no es té en compte; en 

d'altres no es té en compte el tipus de validació com els de tipus casella de verificació o botons 

d'opció, però si que es té en compte l'obligatorietat si s'ha marcat així; i finalment, la comprovació 
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de l'obligatorietat no es fa igual per tots els tipus de camps.

Per tots aquest motius, a la vista anomenada jmform de la part pública s'han utilitzat moltes 

condicions, però gràcies al correcta formatatge de les línies i a les notes del codi, fan que aquest 

arxiu sigui fàcilment comprensible.

Resultats del formulari

El segon gran problema va ser guardar correctament les dades del formulari i posteriorment 

recuperar-les. Hi havia dos maneres diferents de guardar les dades en una base de dades:

• Crear una nova taula a la base de dades per cada informe creat, i contindria tants camps com 

l'informe. Per tant cada registre seria una resposta d'un formulari concret. Això implica que 

si es creen 10 informes al sistema, també hi hauria 10 taules més on guardar els resultats i 

totes elles diferents.

• Tenir una sola taula on guardar tots els resultats de tots els informes. Igualment cada registre 

de la taula seria un resultat d'un informe, però estarien tots els resultats de tots els informes 

barrejats.

S'ha optat per la segona opció ja que simplifica el tema de les taules, i pel que fa a la manera de 

guardar les dades de cada informe s'ha utilitzat el següent mètode:
id_camp1 + “=” + resposta + separador
id_camp2 + “=” + resposta + separador ...

Així tenim que en cada registre de la taula resultats hi ha un camp, que s'anomena parametres, que 

conté totes les respostes d'un resultat d'un informe. D'aquesta manera no importa el nombre o tipus 

de camps que contingui un informe.

Llavors per recuperar els resultats d'un informe només cal fer una consulta per obtenir tots els 

resultats d'un informe concret i desfer el pas anterior on hem col·locat totes les respostes.

Un cop aconseguit vaig detectar uns errors a l'hora de presentar la informació a la taula, i es van 

plantejar, a més, noves situacions. El cas és que si es deixa, per exemple, un camp text en blanc i 

s'envia el formulari, en l'array POST consta que hi ha tal camp i que està buit, però en el cas dels 
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botons d'opció, si no se'n marca cap no apareix en l'array POST. Això també passa en d'altres tipus 

de camp i provocava que la taula amb els resultats no estigués sempre ben construïda.

També em vaig trobar amb les situacions de crear nous camps d'un formulari del qual ja hi havien 

respostes i, d'eliminar o despublicar camps pels quals ja hi havia respostes. Aquestes noves 

situacions també feia que la taula on es presentaven els resultats no es mostrés correctament.

En un principi la manera de crear la taula era només segons els resultats guardats. Però per 

solucionar aquests problemes i les noves situacions plantejades vaig canviar el sistema. Primer es 

llegeixen els camps del formulari en qüestió que estiguin publicats, només aquests apareixeran a la 

taula, i llavors es llegeixen les respostes i es col·loquen al seu lloc. Finalment el codi queda bastant 

simple, i l'explico tot seguit.

1  foreach ($this->camps as $camp) {
2  $trobat = false;
3  foreach ($row->params as $valor_camp) {
4  if ($camp[0] == $valor_camp[0]) {
5  echo '<td>'.$valor_camp[1].'</td>';
6  $trobat = true;
7  } 
8 }
9 if ($trobat == false) echo '<td> </td>';
10 }

Línia 1. $this->camps conté la llista de camps publicats d'un informe concret.

$camp[0] conté l'identificador del camp.

$camp[1] conté el nom del camp

Línia 2. $trobat en servirà per saber si hi ha alguna resposta per aquest camp.

Línia 3. $row->params conté la llista de respostes d'un resultat.

$valor_camp[0] conté l'identificador del camp

$valor_camp[1] conté el valor del camp

Línia 4. Comprovem si hi ha alguna resposta que coincideixi amb el camp que estem actualment.
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Línia 5. Si és així l'escrivim i ...

Línia 6. Marquem que hem trobat una resposta per aquest camp

Línia 9. Si no és així, aquesta cel·la estarà buida.

Aquestes línies es repeteixen per cada resultat.

Proves

Tot seguit es detallen les proves que s'han fet del component.

Instal·lació del component

• S'ha instal·lat el component en diferents escenaris

◦ Instal·lació a Internet en dos hostings diferents un amb Joomla 1.5.15 i l'altre amb 

Joomla 1.5.23. Les versions de PHP i MySQL també son diferents.

◦ Instal·lació en local amb diferents versions de EasyPHP i per tant versions diferents de 

PHP, MySQL i Apache.

• Eliminar el component i tornar-lo a instal·lar.

• Instal·lar el component quan ja està instal·lat. En aquest cas el mateix Joomla ja fa la 

comprovació i no deixa fer la instal·lació donant un missatge d'error.

No s'ha trobat cap error en aquestes proves.

Llistat i creació d'informes

• Comprovar l'obligatorietat del camp nom.

• Comprovar la validació de tipus correu electrònic si s'escriu.

• Comprovar la correcta visualització de la taula d'informes.

• Prova els 4 estats diferents depenent de la data d'inici de publicació, la data de fi de 
publicació i de si l'informe està publicat o no.

• Comprovar que el nom de l'autor i data de creació siguin el correctes.

No s'ha trobat cap error en aquestes proves.
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Modificació d'informes

• Revisar que les dades que apareixen siguin les correctes en l'ordre correcta.

• Comprovar que qualsevol modificació es guardi.

• Comprovar la validació de tipus correu electrònic si s'escriu i l'obligatorietat del camp nom.

No s'ha trobat cap error en aquestes proves.

Altres opcions d'informes

• Publicar un o diversos informes a l'hora

• Despublicar un o diversos informes a l'hora.

• Eliminar un o diversos informes. Comprovar que s'eliminen els camps i resultats.

• Que no es pugui publicar, despublicar, eliminar o modificar si no hi ha cap informe 

seleccionat.

• Demanar confirmació al eliminar informes.

No s'ha trobat cap error en aquestes proves.

Llistat i creació de camps

• Comprovar l'obligatorietat del camp nom.

• Comprovar la correcta visualització de la taula de camps.

• Comprovar la correcta visualització del nom de l'informe.

No s'ha trobat cap error en aquestes proves.

Modificació de camps

• Revisar que les dades que apareixen siguin les correctes en l'ordre correcta.

• Comprovar que qualsevol modificació es guardi.

• Comprovar l'obligatorietat del camp nom.

No s'ha trobat cap error en aquestes proves.
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Altres opcions dels camps

• Publicar un o diversos camps a l'hora

• Despublicar un o diversos camps a l'hora.

• Eliminar un o diversos camps.

• Que no es pugui publicar, despublicar, eliminar o modificar si no hi ha cap camp 

seleccionat.

• Demanar confirmació al eliminar camps.

No s'ha trobat cap error en aquestes proves.

Resultats en forma tabular

• Comprovar la correcta visualització del nom de l'informe.

• Comprovar que apareixen tots els camps publicats de l'informe i que les dades estiguin ben 

col·locades.

• Comprovar que el nom de l'autor i la data siguin els correctes.

• Que no es pugui eliminar si no hi ha cap resultat seleccionat.

• Eliminar un o diversos resultats.

• Demanar confirmació al eliminar resultats.

No s'ha trobat cap error en aquestes proves.

Resultats en forma gràfica

• Comprovar que apareguin tots els gràfics corresponents.

• Comprovar que les dades que apareixen als gràfics siguin correctes.

S'ha detectat que amb una versió concreta del navegador Mozilla Firefox, visualitzant els gràfics 

des de la part pública i amb la configuració SEO del Joomla activada no es veien els gràfics. Només 

desactivant el SEO ja s'han visualitzat correctament els gràfics.

Visualització i resposta d'informes des de la part pública

• Comprovar que apareguin tots els camps, amb el format correcta i l'ordre correcta.
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• Comprovar que als camps obligatoris hi aparegui un “*” i que es validin correctament.

• Comprovar els 3 tipus de validació diferents.

• Comprovar diferents combinacions d'obligatorietat i/o tipus de validació.

• Revisar que els resultats es guarden correctament i compleixen amb totes les validacions.

• Comprovar que s'envia el correu electrònic d'avís només quan s'ha marcat la opció de rebre 

un correu electrònic d'avís de nova entrada, s'ha escrit un correu correctament i s'han guardat 

les dades.

• Comprovar que si s'ha posat una URL d'agraïment, s'hi redireccioni després de guardar les 

dades.

• Comprovar que no es pugui respondre al formulari si està fora de les dates de publicació. En 

aquest cas no es guardaran les dates, no s'enviarà el correu d'avís ni es redireccionarà a la 

URL d'agraïment.

• Comprovar que es redireccioni a la URL corresponent quan el formulari està fora de les 

dates de publicació.

• Si hi ha un ítem de menú a un formulari que no existeix o està despublicat es mostra un 

error.

No s'ha trobat cap error en aquestes proves.

Altres proves

S'ha provat el funcionament general del component, tant el Front-end com el Back-end, en diferents 

ordinadors i amb els tres navegadors més utilitzats: Internet Explorer, Mozilla FireFox i Chrome. 

També s'ha provat el funcionament del plugin per Joom!Fish traduint un formulari en dos idiomes.

S'ha validat la fulla d'estils del component, jmform.css, mitjançant el servei de validació de W3C. 

Aquest servei el podem trobar a http://jigsaw.w3.org/css-validator/. No s'han trobat errors i per tant 

s'ha validat correctament com a CSS de nivell 2.1.
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I pel que fa a l'HTML s'ha validat amb un altre servei també de W3C que podem trobar a 

http://validator.w3.org/. Ambdós apartats de resultats de la part pública s'han validat correctament i 

per tant no contenen errors. En canvi al mostrar un formulari si que hi troba diferents errors que 

s'intentaran solucionar en properes versions, tot i això el formulari es mostra correctament en els 3 

navegadors que s'han provat.

A part del problema en visualitzar els resultats en forma gràfica des del Front-end, explicat al punt 

anterior “Resultats en forma gràfica”, no s'ha trobat cap error.

Conclusions

Arribats a aquest punt i amb el component acabat, he de dir que estic molt content amb el resultat. 

Realment dubtava que amb 3 mesos es pogués aprendre un llenguatge i fer una aplicació funcional 

amb cara i ulls. És veritat que des de fa un parell d'anys administro dos llocs web que funcionen 

amb Joomla, un amb la versió 1.0 i un segon amb 1.5, però mai havia programat amb PHP ni 

coneixia el Framework del Joomla. De javaScript, CSS i HTML alguna cosa coneixia, però el pes 

d'aquests és petit comparat amb els altres dos.
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Tot i que no he tingut temps de desenvolupar la part de gestió d'usuaris, estic content per que el 

component fa totes les altres funcions que m'havia proposat i especificat en les PACs anteriors. Fins 

i tot he ampliat algunes funcions. Inicialment la quantitat de tipus de camps que havia pensat 

incloure eren menys i no m'havia contemplat la opció que hi haguessin tipus de validació diferents. 

A més de crear una web específica per al component.

Respecte al plantejament inicial del component he rectificat la idea que tenia del menú inicial i el 

repartiment de funcions, ja que separava la gestió de formularis de la gestió de resultats. Només 

començar el desenvolupament ja vaig veure que seria millor que des de la gestió de formularis 

pogués accedir als resultats.

Comparat amb els dos components que he estudiat, no és tant complert com RSForm ni com 

JForms però crec que és més fàcil d'utilitzar que el primer i més ràpid que el segon. En qualsevol 

cas, al continuar amb el projecte a estones lliures, l'aniré millorant i ampliant.

Sóc voluntari en un parell d'associacions, on faig feines les quals no cobro, però tinc la satisfacció 

de col·laborar amb un col·lectiu que m'agrada. El desenvolupament de codi lliure és una feina més 

de voluntariat, on la gent hi perd hores a canvi de res, com a mínim res material. I estic molt 

convençut que la feina que es fa quan et va bé, quan t'agrada i per que vols encara que sigui sense 

cobrar, pot ser tant bona i fins i tot millor que qualsevol altre.

Treball futur

Ja he comentat la intenció de continuar el desenvolupament d'aquest component a estones lliures, i 

de publicar-lo a la web de joomla.org per què qualsevol persona el pugui descarregar i utilitzar. 

S'arreglaran els problemes que es vagin trobant a part de fer algunes millores com:

• Afegir-hi més tipus de validació.

• Fer que al camp de tipus text lliure accepti HTML.

• Millorar la presentació dels formularis, potser afegint la opció de veure tooltips per cada 

camp.

• Que es pugui triar quins gràfics vols veure en els resultats.
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• Que es pugui triar la mida dels camps tipus text i àrea de text.

• Revisar l'HTML per què passi la validació de W3C.

A part d'aquestes petites millores, m'ha quedat l'espina de la gestió d'usuaris que al final no he 

implementat en aquest TFC.
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Glossari

CMS: Content Management System, o en català, Sistema de Gestió de Continguts. És un 

programari que serveix per crear, mantenir i actualitzar pàgines web fàcilment.

Joomla!: Gestor de continguts de codi lliure utilitzat sobretot en portals web o blogs. S'hi poden 

instal·lar multitud d'extensions per ampliar les seves funcionalitats. És programat en PHP i utilitza 

bases de dades MySQL on guarda la informació.

GPL GNU: És un tipus de llicència que s'aplica al programari que permet la còpia, distribució i 

modificació del codi font.

Back-end: El Joomla disposa de dos interfícies diferents, el Back-end és la d'administració del lloc 

on només s'hi pot accedir amb un usuari i contrasenya que sigui vàlid i tingui permisos suficients 

per accedir a aquesta part. Veure també Front-end.

Front-end:  El Joomla disposa de dos interfícies diferents, el Front-end és la part pública que 

tothom pot veure i és la que es veu al accedir al domini. També disposa d'una part privada on s'hi 

pot accedir amb un usuari i contrasenya, aquesta no és l'espai d'administració, però s'hi pot veure 

més informació i fer més accions. Veure també Back-end.

Hosting: Servei que ofereixen proveïdors a Internet on s'allotgen les pàgines web, correu electrònic, 

arxius...

WAMP: Programari que ofereix una infraestructura d'Internet, simulant un servidor amb els 

requisits necessaris per allotjar-hi una pàgina web. Ve de l'acrònim de Windows, Apache, MySQL, 

PHP
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