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  Resum del Treball:

L'objectiu d'aquest projecte és el d'oferir una eina que fomenti la participació
en un grup de treball col·laboratiu. Per aconseguir-ho s'ha implementat un
plugin  que  adapta  un  sistema  de  votació  qualificada  i  ponderada  sobre
Kanboard, una aplicació basada en el  web sobre el  mètode Kanban,  que
consisteix a gestionar el treball en equip amb un sistema de targetes.

L'aplicació permet que cada membre del grup pugui avaluar algunes accions
concretes que hagi realitzat algun dels altres components del grup. Aquesta
avaluació es fa mitjançant la puntuació d'activitats relacionades amb l'acció
que ha realitzat un dels usuaris. Tots els membres tenen un pes, i aquest
serà determinant per a calcular el  resultat d'una votació,  ja que un usuari
tindrà més o menys força en el seu vot en funció de la seva qualitat.

El  desenvolupament  del  projecte  s'ha  planificat  en  diferents  fases.  S'ha
realitzat l'anàlisi de l'arquitectura i de les funcionalitats del sistema. També
s'ha  aprofundit  en  l'estudi  dels  algorismes  de  votació  ponderada  i  de
repartiment de pesos. El plugin s'ha desenvolupat principalment en PHP amb
una estructura  MVC (model-vista-controlador)  i  s'ha  utilitzat  un  gestor  de
base de dades MySQL.

  Paraules clau:
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  Abstract:

The  aim  of  this  project  is  to  offer  a  tool  to  encourage  participation  in  a
collaborative working group. To achieve this, a plugin has been implemented
adapting a qualified and weighted voting system on Kanboard, a web-based
application on the Kanban method,  which consists  of  managing teamwork
with a card system.

The application allows each group member to evaluate some specific actions
that have been carried out by another group component. This evaluation is
done by scoring activities related to the action performed by one of the users.
All members have a weight, and this will be decisive in calculating the result
of a vote, since a user will have more or less weight in his vote depending on
its quality.

The development of the project has been planned in different phases. The
system architecture  and  functionalities  have  been  analysed.  The study of
weighted voting algorithms and weight distribution algorithms has also been
deepened.  The  plugin  has  been  developed  mainly  in  PHP  with  a  MVC
(model-view-controller) structure and a MySQL database manager has been
used.

  Keywords:
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1. Introducció, Context i justificació del Treball

El  quadrimestre  de  tardor  del  curs  2017-2018,  l’estudiant  Salvador  Salas

Truyols de la UOC va realitzar el projecte "Implementation of a qualified voting

algorithm based on learning analytics within a synchronized events calendar"

amb el professor Fatos Xhafa. Aquest projecte pretenia implementar un sistema

de votació grupal qualificada estenent el sistema prèviament implementat per

Vicent  Seguí  Pascual  (UOC)  i  Daniel  Palou  Sala  (UPC)  sobre  el  sistema

sugarCRM.  En  Salvador  va  topar  amb  alguns  problemes  durant  la

implementació, prescindint d'algunes funcionalitats a causa de la complexitat

que va adoptar el sistema amb els anteriors desenvolupaments i la manca de

temps.

La idea d'aquest projecte, neix a partir de la ja presentada per Salvador Salas

amb la intenció d'implementar un sistema de votació qualificada i ponderada,

però en aquests cas, sobre una aplicació Kanban basada en el web, el seu

nom  és  Kanboard.  Aquesta  decisió  s'ha  pres  considerant  que  Kanboard

s'ajusta  millor  al  concepte  d'eina  per  al  treball  col·laboratiu  que  no  pas

sugarCRM, a més, permetrà centrar el projecte en desenvolupar completament

el sistema de votació sense que altres factors prèviament implementats puguin

interferir en el desenvolupament del producte final.

La presa de decisions és un dels processos més importants que es donen

constantment dins dels grups de treball col·laboratiu, des de les decisions més

simples fins a les més complexes, de forma objectiva o subjectiva. Aquesta sol

ser una de les grans preocupacions en la gestió dels grups de treball, on pren

importància la participació de cada membre del grup en els processos de presa

de decisions. 

En la feina de l'equip de treball  tot gira entorn al  tauler Kanban. El projecte

pretén cobrir la necessitat d'avaluar les decisions per part de l'equip Kanban

amb una comunicació ràpida, fàcil  i asíncrona. Aquesta necessitat es pretén
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resoldre amb un sistema de votacions i aprovacions per donar valor a la feina, i

d'aquesta manera obtenir una millora en la comunicació en temps real amb una

transparència total.

1.1. Kanban

El mètode Kanban com a tal va sorgir a l'empresa japonesa Toyota, per

organitzar  millor  la  seva  producció  en  la  fabricació  d'automòbils,  dividint  el

procés  en  fases  ben  delimitades  que  s'havien  de  cobrir  correctament  per

passar a la següent fase, garantint així un producte de qualitat. Per portar a

terme aquests processos de producció "just-in-time" (JIT) s'utilitzaven targetes

per identificar necessitats de material de la cadena de producció. 

El mètode Kanban proporciona una millora del flux de treball en tots els àmbits,

ja  que  pot  dividir  qualsevol  procès  productiu  en  varies  fases  perfectament

delimitades.  Però  és  important  participar  activament  en  el  grup  de  treball,

perquè així es pot acotar el camí amb l'ajuda de tots els components. 

Aquest és un tema rellevant perquè en l'actualitat, tot i que els taulers físics

tenen certa popularitat en la gestió de projectes, els taulers virtuals ofereixen

una  funcionalitat  essencial  per  a  qualsevol  equip  de  desenvolupament  de

programari  àgil,  amb una accessibilitat  i  col·laboració més fàcil  però des de

diferents llocs de treball. 

1.2. Kanboard

Kanboard  és  una  aplicació  de  gestió  de  projectes  que  segueix  la

metodologia Kanban. Es tracta de programari  lliure i  gratuït  escrit  en PHP i

disponible sota una llicència MIT. Un projecte en el qual col·laboren més de

190 persones, està traduït a més de 30 idiomes, i es pot interrelacionar amb

altres serveis. 
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Fa  servir  pocs  recursos  en  la  seva  execució,  però  compta  amb  moltes

característiques útils com la inclusió de tasques i subtasques, cerca i filtres de

contingut, arxius adjunts, comentaris, múltiples projectes, reports i analítiques,

integracions amb serveis externs i plugins. 

El projecte està enfocat principalment a qualsevol tipus d'organització dins de

l'àmbit del desenvolupament de programari, això no vol dir que la solució no

permeti  el  seu  ús  en  qualsevol  altre  entorn  com  ara  l'acadèmic,

d'administracions públiques, o d'altres àmbits empresarials que requereixin una

gestió del seus projectes amb metodologies àgils. Però en el nostre cas, donat

que es tracta d'un entorn virtual, ens centrarem en el marc de la implementació

de software àgil.

1.3. Relació amb l’entorn

Personalment, no tinc gaire experiència en l'ús de metodologies àgils,

llevat d'alguna assignatura del grau on s'ha fet servir l'aplicació "Trello" com a

gestió productiva seguin el mètode Kanban. Per aquest motiu he triat Kanboard

com a plataforma del projecte, per la seva similitud, i per la condició de ser codi

obert. Per altra banda, no tinc experiència en l'ús d'aquest sistema ni en el seu

desenvolupament, la qual cosa implicarà un període d'aprenentatge tant de l'ús

com de l'estructura i els llenguatges de programació en què es basa.
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2. Objectius del Treball

Aquest  projecte  consisteix  en  la  implementació  d'un  sistema  de  votació

qualificada  i  ponderada  sobre  l'aplicació  Kanboard.  Per  aconseguir-ho  cal

definir uns objectius concrets.

Oferir  als  usuaris  una  aplicació  que  els  permeti  avaluar  algunes  accions

concretes que hagin sigut realitzades per cada membre del grup. És a dir, en el

moment en que un membre realitza una acció en el sistema, com pot ser la

creació,  el  canvi  d'estat  o  la  modificació  d'una tasca,  la  resta  de membres

hauran d'avaluar la qualitat d'aquesta activitat  per al  membre que l'ha dut a

terme. Aquesta avaluació consisteix en la votació sobre 10 punts per a cada

una de les cinc activitats  individuals preestablertes, que es defineixen en la

“Rellevància de la acció”, “Precisió de la Informació”, “En el temps adequat”,

“Iniciativa” i “Col·laboració”.

Per  a  les  votacions de cada membre s'obtindrà  la  mitjana d'entre  totes  les

qualitats, i finalment s'aplicarà la ponderació de vots en funció del pes de cada

membre. Això vol dir que els membres tindran una major o menor influència en

la  puntuació  d'una votació  en funció  de  la  percepció que tingui  la  resta  de

companys en la qualitat de les seves activitats. D'aquesta manera es fomentarà

la participació en el grup de treball.

Segons  s'avanci  en  el  desenvolupament,  cal  prendre  les  millors  decisions

davant descobriments o problemes que puguin sorgir, triant els mètodes més

òptims per arribar a aconseguir un bon producte final, i en el cas que hi puguin

haver  possibles  futures  ampliacions,  la  programació  es  trobi  en  un  estat

adequat.
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3. Enfocament i mètode seguit

Fer servir l'aplicació Kanboard com a plataforma de referència en el sistema de

votació, implica treballar amb una eina relativament nova, la qual va tenir la

seva primera versió l'any 2014. Aquest relatiu poc temps fa que encara hi hagi

bastant desconeixement sobre aquesta eina i actualment no sigui fàcil trobar

gaire documentació, motiu per el que serà adient assumir la comprensió dels

components del sistema.

3.1. Tecnologia

La tecnologia que es farà servir, ve principalment definida pel sistema.

Es tracta d'una infraestructura WAMP (Windows Apache MySQL PHP):

– Apache

Es tracta d'un servidor HTTP de codi obert multiplataforma. Cal la seva

instal·lació com a servidor d'aplicacions web perquè Kanboard funcioni  amb

normalitat. Tot i que normalment les instal·lacions de Kanboard corren sobre

Linux,  es  farà  la  instal·lació  de  Apache sobre  Windows,  que és  el  sistema

operatiu sobre el que estarà allotjada l'aplicació.

– MySQL

És un sistema gestor de bases de dades relacional multi-fil i multiusuari

que fa servir el llenguatge SQL. Kanboard fa servir una base de dades MySQL,

per tant, farem l'adaptació fent servir la mateixa base de dades de Kanboard,

on s'haurà d'aplicar l'estructura de taules necessària per fer funcionar el plugin

de votació ponderada.
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– PHP

És un llenguatge de programació interpretat que es fa servir  per a la

creació  d'aplicacions  web  de  forma  dinàmica.  S'hauran  d'ampliar  les

funcionalitats de Kanboard de la banda del servidor per tal de poder fer les

adaptacions  necessàries  al  nostre  sistema.  Donat  que  Kanboard  està

implementat en PHP, es desenvoluparà en aquest llenguatge de programació

per la creació del plugin. Una altra possibilitat que ofereix Kanboard és la de fer

ús de l'API per desenvolupar funcionalitats externes al sistema natiu.

3.2. Conceptes

Després de la instal·lació, i d'estar segur que el sistema funciona amb

normalitat, caldrà treballar en el sistema de votació qualificada i ponderada. Es

posarà  en  desenvolupament  el  concepte  de  Majoria  qualificada  i  de  vot

ponderat:

– Votacions

Les  votacions  es  generen  a  partir  de  les  accions  dels  usuaris.

Actualment només es generen votacions al crear una nova tasca o al modificar

una tasca existent, cosa que fa que la funcionalitat no sigui completament la

que s'esperava en un inici, on hagués estat ideal la creació de votacions al fer

un canvi d'estat per l'arrossegament d'una targeta en una altra columna de la

taula. Però aquesta característica ha vingut limitada pel desenvolupament del

nucli  de  Kanboard,  el  qual  no  permet  interceptar  aquest  esdeveniment

(Hooking) en el moment de canvi d'un estat per arrossegament. El problema es

podria  solucionar  implementant  aquesta funcionalitat  sobre l'aplicació  nativa,

però s'ha descartat aquesta opció degut a l'excessiva complexitat del sistema, i

també per que el projecte es desviaria de l'àmbit d'oferir un plugin. De totes
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maneres sí que es pot controlar el canvi d'estat mitjançant l'edició de la tasca i

modificant l'estat de de dintre.

– Activitats a avaluar

Cada votació consistirà en l'avaluació de cinc activitats  preestablertes

que definiran com s'ha executat l'acció pertinent a la votació. Es a dir, en el

moment en que un usuari fa una acció susceptible de ser votada, es crea la

votació on participaran la resta d'usuaris,  de manera que caldrà que realitzi

cada un d'ells la avaluació sobre les activitats corresponents a l'acció que ha

desencadenat l'usuari a avaluar. Cada activitat avaluable es puntuarà amb una

valoració  d'entre  0  i  10  punts.  Aquestes  activitats  que cal  avaluar  en  cada

votació son les següents:

• Importance  of  action:  (Rellevància  de  l'acció).  Defineix

l'impacte que té sobre el grup el resultat que s'espera obtenir

de l'acció. És a dir, es puntuarà la major o menor importància

de l'acció que ha realitzat l'usuari.

• Information  accuracy:  (Precisió  de  la  Informació).  Aquesta

activitat determina la qualitat de la informació proporcionada.

Es puntuarà si  les dades aportades per  l'usuari  afavoreixen

que s'entengui o no l'acció que ha portat a terme.

• Right time: (En el temps adequat). Es refereix a la relació de

l'acció amb el temps. És a dir, la puntuació serà major o menor

en funció de si l'acció s'ha realitzat en el moment idoni o en

l'interval de temps esperat. 

• Initiative: (Iniciativa). Aquesta activitat mesura la iniciativa que

ha tingut l'usuari en prendre l'acció. Es puntuarà millor o pitjor

en funció del que hagi impulsat a l'usuari a fer l'acció.

7



• Collaboration:  (col·laboració).  Defineix  l'acció  respecte  de la

resta  del  grup,  de  manera  que  si  l'acció  realitzada  aporta

ajudes  o  millores  en  el  conjunt,  es  donarà  una  millor

puntuació.

– Majoria qualificada

Es requeriran més vots que en una majoria simple per obtenir un resultat

en l'activitat  avaluada. En aquest cas, s'establirà un període de temps de 2

dies, suficient per a que els membres del grup realitzin les votacions, a més,

caldrà una participació major o igual al 50%. En el cas de que s'arribi al mínim

de vots emesos en el període establert, la puntuació tindrà efecte sobre el pes

del membre avaluat i es tancarà la votació. En cas contrari la votació quedarà

oberta  fins  arribar  al  mínim  de  participació.  A  l'apartat  5.1  (Algorisme  de

tancament i puntuació d'una votació) s'explica amb més detall l'algorisme de

tancament de la votació i la puntuació obtinguda.

– Vot ponderat

Cada usuari tindrà un pes diferent en les votacions que s'hagin de dur a

terme. A l'apartat 5.2 (Algorisme de repartiment de pesos) s'explica amb més

detall  l'algorisme  que  servirà  per  a  que  el  sistema  de  vot  decideixi

individualment quin serà el pes de cada usuari en funció de la seva participació.
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4. Planificació del Treball

En aquest punt es farà la planificació de les fites per a cada fase del projecte, i

també  seran  presentades  les  activitats  principals,  dividides  en  tasques

relacionades amb els diferents objectius. Es pot observar el diagrama de Gantt.

- Inici del curs i formalitzar proposta TFG

Data: 21 de febrer de 2018.

• Formalitzar proposta de TFG amb el consultor.

- PAC1: Elaboració pla de treball

Data: 11 de març de 2018.

• Document amb l'exposició, dedicació, riscos, planificació de fites i

dates clau del projecte.

- PAC2: Planificació i Anàlisi de Requeriments

Data: 29 de març de 2018.

• Estudi i comprensió de l'aplicació Kanboard.

• Especificació i disseny del sistema de votació ponderada.

• Recerca  d’eines  pel  desenvolupament  del  plugin  de  votació

ponderada.

- PAC3: Desenvolupament del projecte

Data: 13 de maig de 2018.

• Comprensió  del  codi  de  programació  en  PHP  i  Javascript  de

Kanboard.

• Desenvolupar el plugin de votació ponderada en PHP, Javascript,

HTML i CSS.

• Test d'integració del sistema amb Kanboard.
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- Lliurament final

Data: 17 de juny de 2018.

• Documentar la memòria del TFG.

• Enregistrar presentació virtual del projecte.

- Defensa virtual

Data: del 16 de juny de 2018 fins al 24 de juny de 2018.

• Debat virtual
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Figura 1: Planificació del treball
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5. Estudi dels principals algorismes

L'aplicació  ofereix  les  funcionalitats  necessàries  per  a  que  l'usuari  pugui

interactuar amb l'aplicació, però a demés, hi  ha dos principals funcions que

calcularan les analítiques dels resultats de les votacions de forma automàtica.

Aquestes  funcions  contenen  els  algorismes  que  influeixen  en  el  càlcul  del

repartiment del pesos entre els usuaris, i per altra banda, el càlcul per a obtenir

la puntuació final d'una votació que s'aplicarà sobre l'usuari avaluat. 

En  aquest  capítol  s'analitzaran  les  principals  tècniques  i  estratègies  que

contenen aquests mètodes, a més d'introduir les tècniques que es faran servir

en  la  implementació  i  es  desenvoluparan  més  a  fons  a  l'apartat  del

desenvolupament.

5.1. Algorisme de tancament i puntuació d'una votació

Es farà servir un sistema de puntuació que consistirà en obtenir un valor

de la votació el qual indicarà la qualitat obtinguda per a l'acció avaluada. Per

aconseguir-ho  caldrà que la  votació  estigui  tancada,  i  d'aquesta manera  es

podrà disposar de les votacions realitzades pels usuaris. Aquesta puntuació de

la qualitat de l'usuari avaluat està formada per un valor definit entre 0 i 10, i que

servirà per incrementar (bonificació), disminuir (penalització) o mantenir el seu

pes.

A la següent taula podem prendre com a exemple quina serà l'equivalència per

a la puntuació final obtinguda:
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Puntuació
obtinguda

Increment/
disminució

del pes

10 +10

9 +8

8 +6

7 +4

6 +2

5 0

4 -2

3 -4

2 -6

1 -8

0 -10

Per  portar  a  terme  el  càlcul  de  la  puntuació  s'implementarà  a  la  part  del

controlador de l'aplicació un mètode anomenat  closeVoting() que contindrà la

lògica necessària, i es trobarà concretament a la classe VotingController.

A continuació es detalla l'algorisme per a cada pas de la seqüència:

per a {u1 + u2 + ... + un−1} // fem un recorregut per cada avaluació de
cada usuari que pertany a la votació, en
aquest cas, no es trobarà l'usuari avaluat

x̄ u =
v1+v2+v3+v4+v5

n // es calcula la mitjana entre les cinc
activitats que ha avaluat l'usuari.

pu = x̄ u ⋅ wu // obtenim el resultat de multiplicar la mitjana de 
l'usuari pel seu pes

fper

p final =
∑ pn

∑wn // obtenim la puntuació final a partir de la divisió entre la
suma dels Pu i la suma dels pesos de cada membre
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wua = (( p final − 5) · 2) + wu // actualitzem el nou pes de l'usuari avaluat
restant la puntuació final menys cinc,
multiplicant  aquest resultat per dos, i
sumant-lo amb el pes actual, així obtenim
els mateixos resultats de la taula anterior

on u1, u2, un són usuaris.

v1, v2, v3, v4, v5 són els vots de cada activitat.

wu és el pes de l'usuari interpretat com a "ponderació de vot" dels n membres. 

El  codi  font  resultant  d'aquest  algorisme  es  pot  veure  a  l'apartat  8.5

“Desenvolupament del codi PHP”.

5.2. Algorisme de repartiment de pesos

L'algorisme de repartiment de pesos tindrà com a finalitat calcular el pes

de cada usuari en funció del resultat de la qualitat en la seva activitat. Aquest

pes s'indica com un percentatge dintre del grup de treball, això vol dir que la

suma dels pesos (percentatges) dels usuaris han de formar el 100%. 

Com s'ha comentat a l'apartat anterior, després de cada votació l'usuari avaluat

obtindrà un increment o disminució del seu pes, la qual cosa afectarà en el

còmput global de pesos, i farà desquadrar la suma total respecte del 100%. 

Per aquest motiu cal fer el repartiment de pesos modificant els percentatges de

tots els usuaris respecte la nova totalitat de punts percentuals, i així tornar a

formar  uns  valors  proporcionals.  Aquesta  funcionalitat  s'executarà

automàticament cada cop que un usuari es disposi a realitzar una votació.

Per portar a terme el càlcul de repartiment de pesos, s'implementarà a la part

del  controlador  de  l'aplicació  un  mètode  anomenat  weightCalculation() que

contindrà  la  lògica  necessària,  i  es  trobarà  concretament  a  la  classe

VotingController.
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A continuació es detalla l'algorisme per a cada pas de la seqüència:

per a {u1 + u2 + ... + un} // A partir de l'usuari actual, fem un
recorregut per cada usuari que pertany al
seu grup

si wu >
∑wn

2 // si el pes de l'usuari li atorga majoria absoluta

w u =
∑ w n

2 // se li assigna un pes del 50%

w total = ∑ wn − (wu −
∑wn

2 ) // quadra la suma dels pesos
de tots els usuaris al 100%

fsi

wu =
wu · 100

wtotal // actualitza el pes definitiu de l'usuari respecte de
la resta (percentatge)

fper

on u1, u2, un són usuaris.

wu és el pes de l'usuari interpretat com a "ponderació de vot" dels n membres. 

wtotal és el resultat de la suma de pesos de tots els usuaris.

El  codi  font  resultant  d'aquest  algorisme  es  pot  veure  a  l'apartat  8.5

“Desenvolupament del codi PHP”.
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6. Arquitectura de l'aplicació

El diagrama de l'arquitectura que es mostra a continuació,  mostra la relació

entre els principals components del servidor de Kanboard i les seves interfícies

amb l'exterior.

– Està dissenyat en un entorn LAMP / WAMP (Linux/Windows, Apache,

Mysql, PHP).

– Fa  servir  el  patró  de  mapatge  objecte-relacional  (ORM)  mitjançant

PicoDB,  i  així  permet  accedir  a  diferents  tipus  de  bases  de  dades

(SQLite, Mysql,  PostgreSQL) fent una relació de persistència amb les

classes PHP.

– Utilitza  diferents  frameworks  PHP de  codi  obert  com ara  Symfony  o

Pimple per al patró d'injecció de dependències.

– Fa servir Json-RPC per gestionar procediments remots i així interactuar

amb programes externs mitjançant la API.

– Utilitza Swift Mailer com a motor de correu.

– El codi font està molt ben estructurat, amb una bona implementació del

concepte MVC (model-vista-controlador).

Figura 2: Model-Vista-Controlador
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– Està basat  en el  web i  està  optimitzat  per  fer-se  servir  mitjançant  el

navegador.

Figura 3: Arquitectura
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7. Sintetització de les funcionalitats del plugin

En aquest apartat s'aprofundeix en les arquitectures de programari. Es

considera una introducció que servirà per al desenvolupament de programari.

7.1 Casos d'ús

A continuació es llisten els casos d'ús que afecten directament al plugin

del sistema de vot. S'especifica cadascuna de les funcionalitats per als usuaris

registrats al sistema, que seran els actors que faran ús d'elles.

CU_1: Creació d'una votació per a l'acció realitzada.

CU_2: Consulta de les accions d'altres usuaris que estan pendents de votar.

CU_3: Vot sobre l'acció d'un altre usuari.

CU_4: Tancament de la votació.

CU_5: Visualització del pes de l'usuari.

CU_6: Consulta del repartiment de pesos entre tots els usuaris del grup.

En  el  següent  diagrama  de  casos  d’ús  només  s'han  tingut  en  compte  les

funcionalitats que requereix el plugin de votació, de manera que es dona per fet

que l'usuari ja ha accedit prèviament a l’aplicació.
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Figura 4: Casos d'ús

A continuació es descriu l'especificació de cadascun dels casos d'ús. Es reflexa

la interacció entre l'usuari i el sistema client, el que pot significar que inclogui

implícitament  la  gestió  dels  esdeveniments  que  es  realitzen  per  part  del

servidor.

Nom
CU_1: Creació d'una votació per a l'acció 

realitzada.

Descripció
L'usuari fa una acció que desencadena la creació una
nova votació pertinent.

Actors Usuari de la sessió actual

Pre-condició L'usuari crea o modifica una tasca del tauler Kanban.

Post-condició
S'ha creat una votació per a l'acció concreta de 
l'usuari.

Casos d'ús relacionats  -

Flux d'esdeveniments

1. L'usuari accedeix al tauler Kanban.
2. L'usuari tria l'opció de crear una tasca.
3. El sistema mostra el formulari de la tasca.
4. L'usuari edita la informació i tria guardar la tasca.
5. El sistema crea la votació referent a aquesta 
acció
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Alternatives
1.1. L'usuari tria l'opció de modificar una tasca 
concreta.
1.2. Continua pel punt 3.

Nom
CU_2: Consulta de les accions d'altres usuaris 

que estan pendents de votar.

Descripció
Visualització del llistat de votacions pendents de 
realitzar per par de l'usuari que fa la consulta.

Actors Usuari de la sessió actual

Pre-condició
L'usuari tria l'opció “Pending voting” (Votacions 
pendents) al panell principal de kanboard.

Post-condició
L'usuari visualitza les votacions que té pendents de 
realitzar sobre la resta d'usuaris.

Casos d'ús relacionats CU_1

Flux d'esdeveniments

1. L'usuari es troba al panell principal.
2. L'usuari tria l'opció de menú “Pending voting”.
3. El sistema mostra la visualització de les votacions 
que l'usuari té pendents i tenen data de creació 
inferior a dos dies.

Nom CU_3: Vot sobre l'acció d'un altre usuari.

Descripció Avaluació de les activitats de la votació.

Actors Usuari de la sessió actual

Pre-condició
L'usuari tria l'opció “Vote now” (Votar ara) d'un 
element del llistat de votacions pendents.

Post-condició
S'han introduït al sistema les puntuacions de les 
activitats de la votació.

Casos d'ús relacionats CU_1 ,  CU_2

Flux d'esdeveniments

1. L'usuari es troba a la finestra de visualització de 
votacions pendents.
2. L'usuari tria l'opció “Vote now” per a una votació de
la llista.
3. El sistema mostra el formulari de votacions amb 
les activitats a avaluar.
4. L'usuari introdueix la puntuació de cada activitat i 
tria guardar la votació.
5. El sistema grava a la base de dades les 
puntuacions introduïdes per l'usuari.
6. Torna al punt 1.
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Alternatives

1.1. L'usuari tanca la finestra pel botó de tancament
1.2. L'usuari es troba al panell principal.
----------------------------------------------------------------------
3.1. L'usuari tanca la finestra pel botó de tancament
3.2. L'usuari es troba al panell principal.

Nom CU_4: Tancament de la votació.

Descripció
Assignació de la qualitat de l'usuari avaluat, i càlcul
del pes de tots els usuaris del grup.

Actors Sistema, Usuari de la sessió actual

Pre-condició
L'usuari ha introduït les puntuacions de les activitats
de la votació i grava.

Post-condició
S'ha  calculat  el  resultat  de  la  votació,  s'ha  fet  el
repartiment  de  pesos  entre  tots  els  usuaris,  i  s'ha
tancat la votació.

Casos d'ús relacionats CU_1 ,  CU_2 ,  CU_3

Flux d'esdeveniments

1. El sistema comprova que han passat més de dos
dies des de la creació de la votació, i com a mínim
han votat la meitat dels usuaris del grup. O bé, ha
votat tothom.
2. S'incrementa o es disminueix el pes de l'usuari en
funció de la puntuació obtinguda.
3. Fixa la data de tancament a la votació.
4. L'usuari es troba a la finestra de visualització de
votacions pendents.

Alternatives

1.1. El sistema comprova que no han passat dos dies
des de la creació de la votació, i no ha votat tothom.
1.2. Continua pel punt 4.
-----------------------------------------------------------------------
1.1. El sistema comprova que han passat més de dos
dies des de la creació de la votació, i no han votat la
meitat dels usuaris.
1.2.  La  votació  es  marca  com  nul·la  i  no  té  cap
efecte.
2.3. Continua pel punt 4.

Nom CU_5: Visualització del pes de l'usuari.

Descripció
Visualització del pes percentual que té l'usuari actual 
sobre el grup.

Actors Usuari de la sessió actual, Sistema

Pre-condició L'usuari tria l'opció “Pending voting” (Votacions 
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pendents) al panell principal de Kanboard.

Post-condició L'usuari visualitza El seu nom i el seu pes percentual.

Casos d'ús relacionats CU_4

Flux d'esdeveniments

1. L'usuari es troba al panell principal.
2. L'usuari tria l'opció de menú “Pending voting”.
3. El sistema fa el repartiment de pesos a partir de les
modificacions obtingudes en els punts de les 
votacions.
4. El sistema mostra el nom de l'usuari de la sessió 
actual i el seu pes. A sota es mostra el llistat de 
votacions pendents.

Nom
CU_6:  Consulta  del  repartiment  de  pesos  entre

tots els usuaris del grup.

Descripció
Visualització  de  la  llista  d'usuaris  amb  el  seu
corresponent pes percentual

Actors Usuari de la sessió actual, sistema

Pre-condició
L'usuari tria l'opció “Users weight” (Pes dels usuaris) 
al panell principal de Kanboard.

Post-condició
L'usuari visualitza els noms dels usuaris del grup amb
el seu respectiu pes percentual.

Casos d'ús relacionats CU_4

Flux d'esdeveniments

1. L'usuari es troba al panell principal.
2. L'usuari tria l'opció de menú “ Users weight”.
3. El sistema fa el repartiment de pesos a partir de les
modificacions obtingudes en els punts de les 
votacions.
4. El sistema mostra el noms dels usuaris del grup i el
seu pes percentual
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7.2 Diagrama del Punt de vista de la computació

El diagrama del Punt de vista de la computació és el següent:

Figura 5: Punt de vista de la computació
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7.3 Diagrama del punt de vista de la informació

El diagrama del punt de vista de la informació és el següent:

Figura 6: Punt de vista de la informació

Com a complement del punt de vista de la informació, s'expliquen les entitats

que el formen i les seves relacions.

Figura 7: Entitats i relacions
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Entitats

User:  Usuaris  Registrats  al  sistema.  En  tota  aquesta  sintetització  del

plugin, m'he referit a aquesta entitat únicament amb la propietat de la qualitat

de l'usuari, sense fer referència a la resta de propietats que el formen, donat

que ja estan establertes per Kanboard.

Voting: Representa la votació per a una acció concreta que hagi realitzat

un usuari i s'haurà d'avaluar per la resta de membres del grup.

Activities_Evaluation: Dades corresponents als vots de cada membre per

a la votació d'una acció concreta d'un usuari.

Relacions

User - Voting: Un usuari pot tenir moltes votacions obertes, una per cada

cada acció que hagi realitzat i s'hagi d'avaluar.

Voting – Activities_Evaluation: Una votació per a una acció d'un usuari,

tindrà tantes avaluacions com la resta d'usuaris del grup.

User  –  Activities_Evaluation:  Un  usuari  pot  tenir  moltes  avaluacions

realitzades sobre altres membres del grup.
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8. Construcció del plugin per la votació qualificada

A partir de l’anàlisi realitzat en apartats anteriors, s’ha arribat a la consideració

de que és possible construir el plugin per a l'aplicació Kanboard, i d'aquesta

manera, tingui la capacitat  de disposar de les funcionalitats de vot ponderat

sobre les accions dels usuaris.

Com a  objectius  principals  trobem dos  característiques  fonamentals  que  el

plugin de Kanboard hauria de tenir en compte:

-  L'objectiu  de  tractar  les  dades  per  que  l'aplicació  tingui  un  funcionament

coherent, automatitzant els processos necessaris de manera transparent per a

l'usuari, i fent els càlculs pertinents de puntuacions i pesos.

- La necessitat de satisfer tota la part d'interacció amb l'usuari, on es veurà la

informació  necessària  de  l'usuari  així  com  de  les  votacions  pendents  i  la

execució de les votacions.

Seguidament  es  revisarà  amb  detall  en  treball  de  creació,  explicant  les

decisions preses,  quines han estat  les activitats  realitzades i  enumerant  els

recursos que s'han fet servir.

8.1. Recursos utilitzats

El desenvolupament del projecte s'ha dut a terme mitjançant la decisió

de fer servir un seguit de recursos que s'han considerat els més adients i han

permès fer més còmode el treball. A continuació es fa una breu descripció de

cada un d'ells:
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– Eclipse

Es desenvoluparà amb l'IDE Eclipse i s'instal·larà el component Eclipse

PDT  (PHP  Development  Tools)  per  poder  depurar  el  sistema  pas  a  pas

mitjançant XDebug.

– XDebug

XDebug és un depurador i analitzador de codi obert per a PHP. Eclipse

PDT ha incorporat suport per a XDebug, i d'aquesta manera li permet depurar

pas a pas els seus projectes PHP. 

– HeidiSQL

HeidiSQL és una eina disenyada per a administrar Bases de dades amb

motor  MySQL,  Microsoft  SQL i  PostgeSQL.  Permet  navegar  i  editar  dades,

crear i editar taules, vistes, procediments, triggers i events programats. A més,

pot exportar l'estructura i les dades a un arxiu SQL, al portafolis o a d'altres

servidors.

8.2. Estructura d'arxius

El  plugin  s'ha  desenvolupat  segons  els  estàndards  requerits  per

l'aplicació Kanboard. La definició del plugin es troba a l'arxiu 'plugin.php' el qual

es troba dins del directori del projecte 'Voting' que a la vegada es troba dins del

directori 'plugins' destinat a la instal·lació dels plugins.
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Figura 8: Estructura d'arxius

A partir d'aquesta estructura podem deduir que el directori 'Controller' conté el

controlador amb tota la lógica de negoci de l'aplicació. El directori 'Model' conté

el model amb la integració dels accessos a les dades. El directori 'Template'

conté tot el referent amb la vista, i està dividit en dos directoris, 'dashboard' que

fa referència a totes les modificacions i creacions de les opcions dels menus de

Kanboard,  i  el  directori  'view'  que  conté  pròpiament  la  vista  amb  totes  les
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visualitzacions de pantalles que veurà l'usuari amb els corresponents formularis

i llistats.

Per altra banda troben el directori 'Schema' que conté la definició de l'estructura

de base de dades del plugin, i s'explica amb més detall en el següent punt.

8.3. Model d'accés a dades

Kanboard fa servir la llibrería PicoDB la qual implementa l'interfície PDO

(PHP Data Objects) que proporciona una capa d'abstracció en l'accés a dades,

de manera que s'utilitzen les mateixes funcions de consulta i accés a dades

independentment del motor de base de dades emprat. Per al desenvolupador el

seu ús és transparent, ja que no ha de codificar sentències SQL, sinó que a

d'utilitzar els mètodes que construiran aquestes sentències internament amb

una connexió persistent.

– Creació de l'estructura del plugin en base de dades

Al iniciar Kanboard, s'executa automàticament la migració de base de

dades  que  estigui  allotjada  al  subdirectori  Schema mitjançant  un  arxiu  que

portarà el nom del motor de base de dades emprat, en el nostre cas Mysql.php.

L'arxiu que conté totes les migracions a fer per al plugin, indica la creació de la

taula “voting”,  on s'emmagatzemaran les dades de capçalera de la  votació.

També  caldrà  crear  la  taula  “activities_evaluation”  que  contindrà  les

puntuacions atorgades pels membres. I finalment serà necessari afegir el camp

“weight”  a  la  taula  “users”  per  guardar  el  pes  de  l'usuari.  Seguidament  es

mostra el contingut de l'esquema.
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namespace Kanboard\Plugin\Voting\Schema;

const VERSION = 1;

function version_1($pdo)
{
    $pdo->exec("
        CREATE TABLE voting (
            id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

evaluated_user_id INT DEFAULT '0',
            title VARCHAR(255),
            date_creation INT,
            date_completed INT,
            score INT,
            PRIMARY KEY (id),

FOREIGN KEY(evaluated_user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE 
CASCADE
        ) ENGINE=InnoDB CHARSET=utf8
    ");
    $pdo->exec("
        CREATE TABLE activities_evaluation (
      id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

voting_id INT DEFAULT '0',
user_id INT DEFAULT '0',
date INT,

      importance INT,
accuracy INT,
time INT,
initiative INT,
collaboration INT,

            PRIMARY KEY (id),
            FOREIGN KEY(voting_id) REFERENCES voting(id) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
        ) ENGINE=InnoDB CHARSET=utf8
    ");
    $pdo->exec("ALTER TABLE users ADD COLUMN weight INT DEFAULT NULL");
}

Kanboard compararà la  versió  definida a l'esquema del  fitxer  amb la versió

emmagatzemada a la base de dades. Si les versions son diferents, s'executarà

la migració fins aconseguir la versió final.

Tot aquest procés s'executa dins d'una transacció, de manera que si alguna

cosa no va bé es farà un  rollback (tornar enrere) i  l'usuari  podrà visualitzar

l'error.
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– Gestió de les dades

El plugin consta de tres classes que seran les encarregades de gestionar

l'accés a dades. A continuació s'explica el contingut de cada classe que pertany

a una entitat de la integració.

La clase “VotingModel” es troba a  Voting > Model > VotingModel.php, i serà

l'ecarregada de gestionar tot el referent a les votacions. Les funcions que conté

són les següents:

• Afegir i modificar una votació.

    /**

     * Crea o modifica un registre a la base de dades amb la informació d'una
votació.
     * Retorna el Id de la votació.
     *
     * @access public
     * @param array $values
     * @return integer
     */
    public function addVoting($values)
    {
        if (empty($values['id'])) {
            //crea
            $voting_id = $this->db->table(self::TABLE)->persist($values);
        } else {
            //modifica
            $voting_id = $this->db->table(self::TABLE)
                ->eq('id', $values['id'])
                ->save($values);
        }
        return $voting_id;
    }

• Obtenir una votació concreta

    /**

     * Cerca a la base de dades la capçalera d'una votació a partir del seu 
Id.
     * Retorna la informació de la votació.
     *
     * @access public
     * @param integer $voting_id
     * @return array
     */
    public function getVotingById($voting_id)
    {
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        $voting = $this->db->table(self::TABLE)
            ->eq('id', $voting_id)
            ->findOne();
        
        return $voting;
    }

• Obtenir les votacions pendents d'un usuari.

    /**

     * Cerca a la base de dades totes les votacions pendents de realitzar de 
l'usuari que es pasa per parámetre.
     * Retorna la informació de les votacions amb les evaluacions pendents.
     *
     * @access public
     * @param integer $user_id
     * @return array
     */
    public function getPendingVotes($user_id)
    {
        $votes = $this->db->table(self::TABLE)
            ->join(ActivitiesEvaluationModel::TABLE, 'voting_id', 'id')
            ->neq('evaluated_user_id', $user_id)
            ->eq('user_id', $user_id)
            ->isNull('date')
            ->asc('date_creation')
            ->findAll();
        
        return $votes;
    }

La  clase  “ActivitiesEvaluationModel”  es  troba  a  Voting  >  Model  >

ActivitiesEvaluationModel.php, i serà l'encarregada de gestionar tot el referent a

les avaluacions de les activitats d'una votació. Les funcions que conté són les

següents:

• Crear o modificar d'un registre d'avaluació

    /**

     * Crea o modifica a la base de dades el registre d'avaluaió d'activitats
per a un usuari i una votació.
     * Retorna el Id de l'avaluaió d'activitats que pertany a una votació.
     *
     * @access public
     * @param array $values
     * @return integer
     */
    public function evaluateActivity($values)
    {
        $evaluation = $this->db->table(self::TABLE)

32



            ->eq('voting_id', $values['voting_id'])
            ->eq('user_id', $values['user_id'])
            ->isNull('date')
            ->findOne();
        
        if (empty($evaluation)) {
            // crea
            $evaluation_id = $this->db->table(self::TABLE)->persist($values);
        } else {
            // modifica
            $evaluation_id = $this->db->table(self::TABLE)
                ->eq('id', $evaluation['id'])
                ->save($values);
        }
        
        return $evaluation_id;
    }

• Obtenir totes les avaluacions dels membres d'una votació

    /**

     * Cerca a la base de dades totes les avaluacions de tots els usuaris que
pertanyen a la votació indicada per paràmetre.
     * Retorna la informació de les avaluaions d'activitats que pertanyen a 
la votació.
     *
     * @access public
     * @param integer $voting_id
     * @return array
     */
    public function getEvaluations($voting_id)
    {
        $evaluations = $this->db->table(self::TABLE)
            ->eq('voting_id', $voting_id)
            ->findAll();
        
        return $evaluations;
    }

Finalment,  la  clase  “UserWeightModel”  que  es  troba  a  Voting  >  Model  >

UserWeightModel.php,  serà  l'encarregada  d'actualitzar  el  pes  de  l'usuari  tal

com es veu a la següent funció.

    /**

     * modifica els registre d'usuari assignant el paràmetre del camp 
'weight'.
     *
     * @access public
     * @param integer $user_id
     * @param integer $weight
     * @return boolean
     */
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    public function updateWeight($user_id, $weight)
    {
        if ($user_id > 0) {
            //modifica
            $ret = $this->db->table(self::TABLE)
                ->eq('id', $user_id)
                ->update(['weight' => $weight]);
        }
        return $ret;
    }

8.4. Interfície d'usuari del plugin

L'objectiu principal dels plugins de Kanboard és el d'oferir funcionalitats

específiques que no es troben nativament a l'aplicació, com és el cas de la

votació qualificada per a les activitats dels usuaris. Tal com s'han explicat amb

anterioritat els recursos emprats i la localització dels arxius, ara es el moment

de veure quines son les finestres pròpies del plugin i en un següent apartat com

ha sigut la seva implementació. 

Per a oferir un aspecte homogeni amb les interfícies natives, s'han mantingut

els estils utilitzats per Kanboard.

– Punts de menú a la finestra principal

S'han  creat  dos  punts  de  menú  al  panell  principal  “Pending  voting”

(Votacions pendents) i “Users weight” (Pes dels usuaris). Cada opció donarà

l'accés a la finestra corresponent.
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Figura 9: Punts de menú

El codi necessari per afegir aquests dos punts de menú, es troba a  Voting >

Template > dashboard > menu.php.  De manera que queda definit  com una

llista d'elements on s'especifica la icona i el text que es mostrarà. A més de que

també cal especificar la classe, el mètode a executar i el plugin amb el que està

relacionat.

<li>

 <?= $this->modal->medium('star', t('Pending voting'), 
'VotingController', 'viewPendingVotes', array('plugin' => 'Voting')) ?>
</li>
<li>
 <?= $this->modal->medium('users', t('Users weight'), 
'VotingController', 'viewUsersWeight', array('plugin' => 'Voting')) ?>
</li>

– Llista de votacions pendents de realitzar per a l'usuari actual

Quan  es  tria  l'opció  “Pening  voting”  al  panell  principal,  es  mostra  la

següent finestra amb la informació de l'usuari actual amb el seu pes, i a sota es

desplega  la  llista  de  les  votacions  pendents  de  realitzar  per  part  d'aquest

usuari.  En aquesta llista apareixeran les accions que la resta d'usuaris han
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portat a terme, indicant l'acció executada, l'usuari implicat i la data de creació

de la votació, que serà la mateixa del moment en que es realitza l'acció. Per a

cada element de la llista trobem l'opció “Vote now” (Votar ara) que donarà pas

a la finestra de votació.

Figura 10: Llista de votacions pendents

El codi necessari per muntar la finestra amb la llista de votacions pendents, es

troba a Voting > Template > view > votingList.php. En aquest cas, es recorren

totes  les  votacions  que  provenen  del  mètode  viewPendingVotes() del

controlador, i així es poden mostrar les dades amb el títol, l'usuari i la data de la

votació.  En  el  cas  de  que  no  hi  hagin  votacions  que  mostrar,  es  veurà  el

missatge indicador de que no hi ha votacions pendents per a l'usuari.

<h2>

<i class="fa fa-list-ul fa-fw" style="padding-right: 2em;"></i>
<?= t('List of pending votes to perform') ?>

</h2>
<div class="panel">

<h3><?= $user['username'] ?><br />
<?= 'Your weight is ' . $user['weight'] . '%' ?></h3>
<?php if (empty($voting)): ?>
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    <p class="alert"><?= t('You have no pending votes to perform.') ?></p>
<?php else: ?>

<table class="table-fixed table-stripped">
    <?php foreach ($voting as $slot) : ?>

<tr>
<td rowspan="3" class="column-10" valign="top">

            <?= $this->modal->replaceLink(t('Vote now'), 'VotingController',
'vote', array('plugin' => 'Voting', 'vote_id' => $slot[vote]['voting_id'])) ?
>
            </td>

<th class="column-20">
            <?= t('Description') ?>
            </th>

<td>
            <?= t($slot[vote]['title']) ?>
            </td>

</tr>
<tr>

<th class="column-20">
            <?= t('User') ?>
            </th>

<td>
<?= t($slot[owner]['username']) ?>

</td>
</tr>
<tr>

<th class="column-20">
            <?= t('Creation date') ?>
            </th>

<td>
<?= date('d/m/Y H:i:s', $slot[vote]

['date_creation']) ?>
</td>

</tr>
<tr>

<td colspan="3"></td>
</tr>
<?php endforeach ?>

    </table>
<?php endif ?>

</div>

– Finestra d'avaluació de les activitats de l'usuari

A aquesta finestra s'accedeix a partir  de l'opció “Vote now”  d'un dels

elements del llistat de votacions pendents. Conté les cinc activitats que seran

avaluades per part de l'usuari que es disposa a fer la votació.  A cada camp

caldrà introduir una puntuació entre 0 i 10, i en el moment que es premi el botó

“Save” es formalitzarà aquesta votació, donant pas al càlcul necessari per fer
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l'increment o disminució de la puntuació de l'usuari avaluat, i en conseqüència

la repartició dels pesos de tots els usuaris.

Figura 11: Finestra d'avaluació

El codi necessari per muntar el formulari amb les cinc activitats a avaluar, es

troba a Voting > Template > view > evaluation.php. La informació del títol de la

votació ve donada pel mètode vote() del controlador. En aquest cas, cal recollir

la informació de cada camp i enviar les dades mitjançant HTTP amb el mètode

HTTP Post. Serà el mètode evaluateActivity() del controlador el que recollirà les

puntuacions definides per a cada camp i les gravarà a la base de dades.

<div class="panel">

<h3>
<i class="fa fa-lightbulb-o fa-fw" style="padding-

right:2em;"></i>
<?= 'Activities evaluation' ?>
<br />
<?= $voting['title'] ?>

</h3>
<form method="post" action="<?= $this->url->href('VotingController', 

'evaluateActivity', array('plugin' => 'Voting')) ?>" autocomplete="off">
   <?= $this->form->csrf() ?>
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   <?= $this->form->hidden('voting_id', $values = array(voting_id 
=> $voting['voting_id'])) ?>
         
    <fieldset>
            <?= $this->form->label(t('Importance of action'), 'importance') ?
>
            <?= $this->form->text('importance', $values) ?>
            <i class="form-help"><?= t('Vote between 0 and 10.') ?></i>
    </fieldset>
    <fieldset>
            <?= $this->form->label(t('Information accuracy'), 'accuracy') ?>
            <?= $this->form->text('accuracy', $values) ?>
            <i class="form-help"><?= t('Vote between 0 and 10.') ?></i>
    </fieldset>
    <fieldset>
            <?= $this->form->label(t('Right time'), 'time') ?>
            <?= $this->form->text('time', $values) ?>
            <i class="form-help"><?= t('Vote between 0 and 10.') ?></i>
    </fieldset>
    <fieldset>
            <?= $this->form->label(t('Initiative'), 'initiative') ?>
            <?= $this->form->text('initiative', $values) ?>
            <i class="form-help"><?= t('Vote between 0 and 10.') ?></i>
    </fieldset>
    <fieldset>
            <?= $this->form->label(t('Collaboration'), 'collaboration') ?>
            <?= $this->form->text('collaboration', $values) ?>
            <i class="form-help"><?= t('Vote between 0 and 10.') ?></i>
    </fieldset>
    
    <?= $this->hook->render('template:config:application', array('values' 
=> $values, 'errors' => $errors)) ?>
    
    <div class="form-actions">
    <button type="submit" class="btn btn-blue"><?= t('Save') ?
></button>
    </div>

</form>
</div>

– Visualització del repartiment de pesos entre els usuaris

Si es tria l'opció “Users weight” del panell principal, es podrà accedir a la

informació general de pesos dels usuaris. Es mostra la finestra amb el llistat

d'usuaris i el seu pes representat en un percentatge. La suma de tots els valors

formarà el 100%, però donat que no es mostren els valors decimals, podem

trobar  ocasions en que la  suma de tots  els  valors sigui  del  99%, tot  i  que

realment amb la suma dels decimals s'obté el 100%.
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Figura 12: Repartiment de pesos

El  codi  necessari  per  muntar  la  finestra  amb  la  llista  d'usuaris  i  els  seus

respectius pesos, es troba a  Voting > Template > view > weightUserList.php.

Aquí es recorren tots els usuaris que provenen del mètode viewUsersWeight()

del controlador, i així es poden mostrar les dades amb el nom de l'usuari i el

seu pes percentual. En el cas de que no hi hagi cap usuari per carregar, es

veurà el missatge indicador de que no hi ha usuaris a mostrar.

<h2>

<i class="fa fa-list-ul fa-fw" style="padding-right: 2em;"></i>
<?= t('Users weight List') ?>

</h2>
<div class="panel">

<h3><?= $user['username'] ?><br />
<?= 'User percentage' ?></h3>
<?php if (empty($groupUser)): ?>

    <p class="alert"><?= t('There aren\'t users to show.') ?></p>
<?php else: ?>

<table class="table-fixed table-stripped">
    <?php foreach ($groupUser as $slot) : ?>

<tr>
<th class="column-20">

            <?= t($slot[user]['username']) ?>
            </th>

<td>
            <?= t($slot[user]['weight']) . '%' ?>
            </td>

</tr>
<?php endforeach ?>

    </table>
<?php endif ?>

</div>
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8.5. Desenvolupament del codi PHP

La comunitat que participa en el desenvolupament de Kanboard i en la

creació dels seus plugins, treballa amb el llenguatge de programació PHP per a

les funcionalitats de la banda del servidor, i amb Javascript, HTML i CSS per a

la  càrrega de la  banda del  client.  Aquests llenguatges fan possible  la  seva

condició de codi obert.

En aquest apartat es donarà informació detallada del desenvolupament del codi

PHP que ha sigut necessari per a que el plugin de votació ponderada s'ajusti

als requeriments presentats. Tot el codi es troba dins de l'estructura d'arxius

que s'ha vist a l'apartat 8.2.

– Execució del plugin

Els  plugins  de Kanboard  són allotjats  al  subdirectori  plugins,  i  és  en

aquesta localització on es requereix que estigui enregistrat l'arxiu  Plugin.php

que contindrà la classe Plugin, i serà l'encarregada d'iniciar l'execució del codi.

En aquesta classe es defineix  una primera funció anomenada  initialize(),  la

definició de la qual s’observa a la següent Figura. Conté un conjunt de crides

(Hooks)  que  seran  interceptades  per  llençar  les  ampliacions  que  ofereix  el

plugin sobre la funcionalitat de Kanboard, en aquest cas, una per als punts del

menú del panell principal, les altres dos crides es llençaran en quant l'usuari

faci una acció que requereixi d'una nova votació.

    public function initialize()

    {
        $this->template->hook->attach('template:dashboard:page-header:menu', 
'Voting:dashboard/menu');
        
        $this->hook->on('model:task:creation:prepare', array(
            $this,
            'TaskCreation'
        ));
        $this->hook->on('model:task:modification:prepare', array(
            $this,
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            'TaskModification'
        ));
    }

    public function TaskCreation(array &$values)
    {
        $voting = new VotingController($this->container);
        $voting->addVoting('Task has been created: \'' . $values['title'] . 
'\'');
    }

    public function TaskModification(array &$values)
    {
        $voting = new VotingController($this->container);
        $voting->addVoting('Task has been modified: \'' . $values['title'] . 
'\'');
    }

Per altre banda, es defineixen les classes amb les entitats del Model a la funció

getClasses().

    public function getClasses()

    {
        return array(
            'Plugin\Voting\Model' => array(
                'VotingModel',
                'ActivitiesEvaluationModel',
                'UserWeightModel'
            )
        );
    }

La  resta  de  la  classe  Plugin  conté  les  propietats  del  plugin  de  manera

informativa.

– Lògica de negoci, el controlador

La  classe  “VotingController”  serà  l'encarregada  de  gestionar  tot  el

referent a la lògica de negoci de l'aplicació, és a dir, tindrà les funcionalitats

necessàries  per  poder  relacionar  les  dades  emmagatzemades  amb  la

interacció de l'usuari. Es tracta d'una capa intermèdia desacoblada, que permet

la seva reutilització. Es troba a Voting > Controller > VotingController.php,  i les

funcions que conté són les següents:
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• Carrega la llista de votacions pendents

    /**

     * Mostra la llista de votacions pendents de realitzar per a l'usuari 
actual
     *
     * @access public
     */
    public function viewPendingVotes()
    {
        // array que contindrà les votacions amb els seus usuaris a avaluar
        $voting = array();
        // actualitza els pesos de tots els usuaris
        $this->weightCalculation();
        // obté l'usuari actual
        $currentUser = $this->getUser();
        // obté les votacions pendents per a l'usuari
        $votes = $this->votingModel->getPendingVotes($currentUser['id']);
        
        // recorre cada votació pendent
        foreach ($votes as $vote) {
            // carrega a l'array la votació i l'usuari a avaluar
            $voting[$vote['id']] = array(
                'vote' => $vote,
                'owner' => $this->userModel-
>getById($vote['evaluated_user_id'])
            );
        }
        
        // mostra la vista amb la llista de votacions
        $this->response->html($this->helper->layout-
>app('Voting:view/votingList', array(
            'voting' => $voting,
            'user' => $currentUser
        )));
    }

• Carrega la llista d'usuaris amb el seu pes

    /**

     * Mostra la llista d'usuaris amb el seu corresponent pes percentual
     *
     * @access public
     */
    public function viewUsersWeight()
    {

// actualitza els pesos de tots els usuaris
        $this->weightCalculation();
        // obté l'usuari actual
        $currentUser = $this->getUser();
        // obté els grups d'usuaris als que pertany l'usuari actual
        $groups = $this->groupMemberModel->getGroups($currentUser['id']);
        // obté tots els usuaris
        $allUsers = $this->userModel->getAll();
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        // recorre tots els usuaris
        foreach ($allUsers as $user) {
            // recorre els grups de l'usuari actual per tenir en compte només
els usuaris dels seus grups
            foreach ($groups as $group) {
                // obté un usuari que pertany a algun grup dels de l'usuari 
actual
                if ($this->groupMemberModel->isMember($group['id'], 
$user['id'])) {
                    // obté la qualitat de l'usuari, i en el cas que sigui 
'null' o 0, li assigna un 1%
                    $user['weight'] = (empty($user['weight']) ? 1 : 
($user['weight'] = 0 ? 1 : $user['weight']));
                    
                    // carrega a l'array la votació i l'usuari a avaluar
                    $groupUser[$user['id']] = array(
                        'user' => $user
                    );
                }
            }
        }
        
        // mostra la vista amb la llista d'usuaris i el seu pes
        $this->response->html($this->helper->layout-
>app('Voting:view/weightUserList', array(
            'groupUser' => $groupUser
        )));
    }

• Crea una nova votació

    /**

     * Crea una nova votació per a la acció que acaba de relitzar l'usuari
     *
     * @access public
     * @param string $title
     * @return boolean
     */
    public function addVoting($title)
    {
        // obté l'usuari actual
        $currentUser = $this->getUser(); // usuari que acaba de fer l'acció i
serà avaluat
                                         
        // prepara les dades de la nova capçalera de la votació
        $values = array(
            'evaluated_user_id' => $currentUser['id'],
            'title' => $title,
            'date_creation' => time(),
            'date_completed' => null,
            'points' => null
        );
        // grava la nova capçalera de la votació
        $voting_id = $this->votingModel->addVoting($values);
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        // obté els grups d'usuaris als que pertany l'usuari evaluat
        $groups = $this->groupMemberModel->getGroups($currentUser['id']);
        // obté tots els usuaris
        $users = $this->userModel->getAll();
        
        // comprova si la nova votació s'ha gravat correctament
        if ($voting_id) {
            // recorre tots els usuaris
            foreach ($users as $user) {
                // recorre els grups de l'usuari actual per assignar els 
usuaris dels seus grups
                foreach ($groups as $group) {
                    // obté un usuari que evaluarà en la votació
                    if ($this->groupMemberModel->isMember($group['id'], 
$user['id']) && $user['id'] != $currentUser['id']) {
                        // carrega l'usuari que evaluarà
                        $values = array(
                            'voting_id' => $voting_id,
                            'user_id' => $user['id']
                        );
                        
                        // afegeix l'usuari per a avaluar les activitats 
requerides en la votació
                        $evaluation_id = $this->activitiesEvaluationModel-
>evaluateActivity($values);
                        // salta a la comprovació del següent usuari
                        break;
                    }
                }
            }
            
            // creació amb èxit
            $this->flash->success(t('New voting has been created.'));
            return true;
        } else {
            // creació no efectuada
            $this->flash->failure(t('New voting could not be created.'));
            return false;
        }
    }

• Carrega les dades de la votació

    /**

     * Mostra la votació sel·leccionada per avaluar les activitats de 
l'usuari
     *
     * @access public
     */
    public function vote()
    {
        $voting = array();
        // obté l'usuari actual
        $currentUser = $this->getUser();
        // obté el Id de votació sol·licitat
        $vote_id = $this->request->getIntegerParam('vote_id');
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        // obté la llista de votacions pendents de realitzar per a l'usuari 
actual
        $votes = $this->votingModel->getPendingVotes($currentUser['id']);
        
        // recorre la llista de votacions
        foreach ($votes as $vote) {
            // si és la votació seleccionada
            if ($vote['voting_id'] == $vote_id) {
                // assigna la votació
                $voting = $vote;
                // surt de la iteració
                break;
            }
        }
        
        // mostra la vista amb les activitats a avaluar en la votació
        $this->response->html($this->helper->layout-
>app('Voting:view/evaluation', array(
            'voting' => $voting,
            'user' => $currentUser
        )));
    }

• Guarda les avaluacions d'un usuari per a una votació

    /**

     * Crea una nova votació per a la acció que acaba de relitzar l'usuari.
     *
     * @access public
     */
    public function evaluateActivity()
    {
        // obté els valors sol·licitats de l'avaluació de cada activitat
        $values = $this->request->getValues();
        // obté l'usuari actual
        $currentUser = $this->getUser();
        
        // afegeix l'usuari i la data de votació als valors de la votació
        $values += array(
            'user_id' => $currentUser['id'],
            'date' => time()
        );
        
        // guarda els valors de la votació per a l'usuari actual
        if ($this->activitiesEvaluationModel->evaluateActivity($values)) {
            // gravació amb èxit
            $this->flash->success(t('Voting saved successfully.'));
        } else {
            // gravació no efectuada
            $this->flash->failure(t('Unable to save your voting.'));
        }
        
        // tanca la votació si és necessari
        $this->closeVoting($values['voting_id']);
        // torna a la llista de votacions pendents
        $this->viewPendingVotes();
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    }

• Tanca la votació (l'algorisme s'explica detalladament a l'apartat

5.1)

    /**

     * Tanca la votació en el cas que sigui necessari.
     * Aplica l'algoritme de càlcul de la qualitat de l'usuari evaluat
     * segons la ponderació de vots de la resta d'usuaris
     * en funció del seu pes (qualitat)
     *
     * @access private
     * @param integer $voting_id
     */
    private function closeVoting($voting_id)
    {
        $allUsersReady = true;
        // obté la votació amb el Id sol·licitat
        $voting = $this->votingModel->getVotingById($voting_id);
        
        // existeix la votació
        if (! empty($voting)) {
            
            // obté les avaluacions dels usuaris que pertanyen a la votació
            $evaluations = $this->activitiesEvaluationModel-
>getEvaluations($voting_id);
            
            // recorre les avaluacions dels usuaris que pertanyen a la 
votació
            foreach ($evaluations as $evaluation) {
                
                // comprova que l'avaluació s'hagi realitzat
                if (! empty($evaluation['date'])) {
                    // calcula la mitjana entre les activitats avaluades per 
un usuari
                    $userAvgMark = ($evaluation['importance'] + 
$evaluation['accuracy'] + $evaluation['time'] + $evaluation['initiative'] + 
$evaluation['collaboration']) / 5;
                    // obté l'usuari de la votació actual
                    $user = $this->userModel-
>getById($evaluation['user_id']);
                    
                    // afegeix a l'array la mitjana calculada i la qualitat 
de l'usuari al que pertany
                    $usersEval[] = array(
                        'mark' => $userAvgMark * $user['weight'],
                        'weight' => $user['weight']
                    );
                } else {
                    // marca que no tots els usuaris han finalitzat la 
votació
                    $allUsersReady = false;
                }
            }
            
            /*
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             * comprova que tots els usuaris hagin votat
             * o hagin passat més de 2 dies de la data de creació de la 
votació
             */
            if ($allUsersReady == true || $voting['date_creation'] < 
strtotime("-2 day", time())) {
                // comprova que com a mínim hagin participat en la votació la
meitat dels usuaris
                if ($usersEval >= (count($evaluations) / 2)) {
                    
                    // recorre cada usuari participant
                    foreach ($usersEval as $userEval) {
                        // suma de les puntuacions i els pesos dels usuaris
                        $partMark += $userEval['mark'];
                        $totalQty += $userEval['weight'];
                    }
                    
                    // obté el increment que s'aplicará sobre el pes actual 
de l'usuari, a partir de les votacions de la resta
                    $points = (($partMark / $totalQty) - 5) * 2;
                    // obté l'usuari avaluat en la votació
                    $evaluated_user = $this->userModel-
>getById($voting['evaluated_user_id']);
                    // actualitza el pes de l'usuari avaluat, incrementant o 
disminuint els punts obtinguts
                    $this->userWeightModel-
>updateWeight($evaluated_user['id'], $evaluated_user['weight'] + $points);
                    // informa a la votació de la puntuació obtinguda
                    $voting['points'] = $points;
                } else {
                    // la votació és nul·la perque no s'arriba al mínim de 
participants
                    $voting['points'] = null;
                }
                
                // data de tancament de la votació
                $voting['date_completed'] = time();
                // actualitza les dades de la votació
                $this->votingModel->addVoting($voting);
            }
        }
    }

• Fa  el  repartiment  de  pesos  entre  els  usuaris  (l'algorisme

s'explica detalladament a l'apartat 5.2)

    /**

     * Fa el repartiment de pesos per a tots els usuaris que treballen
     * amb l'usuari que te la sessió actual
     *
     * @access private
     */
    private function weightCalculation()
    {
        $usergrouping = array();
        // obté l'usuari actual
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        $currentUser = $this->getUser();
        // obté els grups d'usuaris als que pertany l'usuari actual
        $groups = $this->groupMemberModel->getGroups($currentUser['id']);
        // obté tots els usuaris
        $allUsers = $this->userModel->getAll();
        
        // recorre tots els usuaris
        foreach ($allUsers as $user) {
            // recorre els grups de l'usuari actual per tenir en compte només
els usuaris dels seus grups
            foreach ($groups as $group) {
                // obté un usuari que pertany a algun grup dels de l'usuari 
actual
                if ($this->groupMemberModel->isMember($group['id'], 
$user['id'])) {
                    // obté la qualitat de l'usuari, i en el cas que sigui 
'null' o 0, li assigna un 1%
                    $user['weight'] = (empty($user['weight']) ? 1 : 
($user['weight'] = 0 ? 1 : $user['weight']));
                    // afegeix a l'array d'agrupació d'usuaris a tenir en 
compte
                    $usergrouping[] = $user;
                    // suma els valors de les qualitats de tots els usuaris
                    $total += $user['weight'];
                    // salta al següent usuari
                    break;
                }
            }
        }
        
        // recorre l'agrupació d'usuaris a tenir en compte per controlar que 
ningú tingui majoria absoluta
        foreach ($usergrouping as $user) {
            // comprova si l'usuari té majoria absoluta
            if ($user['weight'] > ($total / 2)) {
                // en el cas de majoria absoluta, s'asigna directament un pes
del 50%, ja que no es permet que sigui major
                $user['weight'] = ($total / 2);
                // recalculem el valor total (100% dels pesos)
                $total -= $user['weight'] - ($total / 2);
            }
        }
        
        // recorre l'agrupació d'usuaris per asignar el pes
        foreach ($usergrouping as $user) {
            // actualitza la qualitat de l'usuari amb el seu pes respecte de 
la resta (percentatge)
            $this->userWeightModel->updateWeight($user['id'], 
($user['weight'] * 100) / $total);
        }
    }
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8.6. Publicació del plugin al repositori oficial de Kanboard

L'aplicació Kanboard disposa d'un repositori oficial on els usuaris de la

comunitat  tenen  oportunitat  de  publicar  els  plugins  que  desenvolupen,  de

manera que la resta d'usuaris de la pròpia comunitat poden beneficiar-se de les

funcionalitats de manera lliure.

Aquest  repositori  es  troba  a  GitHub  https://github.com/kanboard.  Es  tracta

d'una  plataforma  d'allotjament  de  codi  per  al  control  de  versions  i  de

col·laboració,  permetent  treballar  conjuntament  en  els  projectes  des  de

qualsevol lloc.

L'objectiu  es el  de realitzar  la publicació del  plugin amb la condició  de que

s'assoleixi la implementació amb èxit, i d'aquesta manera, es pugui considerar

com una primera versió d'entrada del producte en la seva publicació.
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9.  Exemple  de  funcionament  del  plugin  per  la  votació

qualificada

Per tal de poder oferir a qui li interessi la possibilitat de provar l'aplicació en un

entorn real i d'aquesta manera no tenir la necessitat de fer cap instal·lació, s'ha

fet el desplegament de kanboard amb el plugin de votació ponderada en un

servidor  LAMP com a  infraestructura  en  línia.  Es  pot  accedir  amb  la  URL

https://mperezclo.000webhostapp.com .

En aquest exemple no s'explica el funcionament de l'aplicació Kanboard, sinó

que es veu tot el funcionament necessari de Kanboard respecte a la part que

gestiona  el  plugin  de  votació  ponderada.  Si  es  vol  consultar  el  manual

d'utilització específic de Kanboard, es pot fer a la següent URL:

https://docs.kanboard.org/en/latest/user_guide/index.html .

Per aquesta prova s'han creat quatre usuaris que formaran el grup de treball i

ens serviran per accedir a l'entorn. Les seves credencials són les següents:

Username: Albert Password: usuari

Username: Joan Password: usuari

Username: Maria Password: usuari

Username: Laia Password: usuari

Com a activitat d'exemple accedirem a l'aplicació amb la usuària Maria, farem

una  comprovació  del  repartiment  de  pesos  inicial  de  cada  usuari.  Després

accedirem al tauler Kanban per que la Maria faci una nova tasca, la qual cosa

desencadenarà una votació  sobre aquesta acció.  Seguidament accedirem a

l'aplicació  amb l'usuari  Albert  per que realitzi  la seva votació  sobre la nova

tasca creada per la Maria, i també portarem a terme la votació d'en Joan i de la

Laia. Finalment farem la comprovació dels pesos de cada usuari i així veurem

com ha canviat el repartiment.
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Aleshores,  En  un  primer  moment  ens  trobem  amb  la  pantalla  de  Login.

Introduïm el Username (Maria), el Password (usuari) i accedim.

Figura 13: Pantalla de login

Ara ens trobem al panell principal de la Maria. Hem d'accedir a la opció del

menú superior “Users weight”.

Figura 14: Opció 'Users weight'

En aquesta visualització podem veure quin és el repartiment dels pesos entre

els  usuaris  del  grup.  Aquesta  és  la  situació  inicial  abans  de  crear  la  nova

votació per a la Maria.
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Figura 15: Llista de pesos d'usuaris

Tanquem la  finestra  de  pesos  dels  usuaris  i  tornem al  panell  principal  de

Kanboard.  Aquesta  vegada  hem  d'accedir  al  projecte  amb  el  nom

“Desenvolupament  del  programari”  que s'ha creat  en un moment  previ  i  es

troba al centre de la pantalla.

Figura 16: Panel principal de Kanboard
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D'aquesta manera hem accedit al tauler Kanban. Ara cal afegir una nova tasca

per la columna Backlog, ho farem fent clic al símbol + que es troba al costat de

la capçalera de columna Backlog.

Figura 17: Tauler Kanban

S'ha desplegat el formulari d'edició de la nova tasca, aquí afegim un títol, una

descripció, i tota la informació que es consideri oportuna per a la tasca. Quan

haguem  acabat,  guardarem  la  tasca,  i  serà  aquest  el  moment  en  que  es

generarà la nova votació per a la resta del grup.
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Figura 18: Edició d'una tasca

Un  vegada  s'ha  guardat  la  tasca  podem  comprovar  al  tauler  Kanban  que

apareix la tasca de la Maria. Seguidament fem clic al logotip de Kanboard situat

a la part superior esquerra de la pantalla, i així tornar al panell principal.

Figura 19: Logotip - Home

Des del panell principal podem accedir a l'opció del menú superior “Pending

voting” per poder fer la comprovació de que la Maria, evidentment, no té accés

a la votació de la seva acció. 

Una vegada fets aquests passos, ens disposem a tancar la sessió de la Maria

per accedir amb la resta d'usuaris i realitzar les votacions pertinents. Per això

anem a la opció “Logout” del menú desplegable que es troba a la part superior

dreta.
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Figura 20: Logout

Ja  hem  tancat  la  sessió  de  la  Maria  i  tornem  a  ser  a  la  finestra  d'accés

d'usuaris. 

Ara ens disposarem a fer el procés de votació d'un usuari, que caldrà repetir

per a l'Albert, en Joan i la Laia. Per tant, podem començar accedint al panell

principal mitjançant l'usuari “Albert” i contrasenya “usuari”.

Un cop estiguem situats al panell principal haurem d'accedir a l'opció “Pending

voting” del menú superior.

Figura 21: Opció 'Pending voting'

Aquí trobem la votació per a l'acció d'una nova tasca que va crear la Maria. Per

portar a terme la votació, haurem de fer clic al enllaç “Vote Now”, i d'aquesta

manera accedirem a que l'Albert faci l'avaluació de les activitats de la Maria.
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Figura 22: Llista de votacions pendents

Des d'aquest formulari és on cal fer l'avaluació de les diferents activitats que

han afectat a la Maria en fer la creació de la nova tasca. S'ha de puntuar cada

activitat, i una vegada estiguin totes les puntuacions introduïdes farem clic al

botó de guardar per enviar la votació de l'Albert. 
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Figura 23: Formulari d'avaluació d'activitats

Això farà que tornem al llistat de votacions pendents i puguem comprovar com

ja no es veu la votació de la Maria que acabem de realitzar. 

Els passos que hem donat amb l'Albert els haurem de repetir amb en Joan i la

Laia. D'aquesta manera es tancarà la votació i podrem fer la comprovació final

del repartiment de pesos accedint a la opció “Users weight” del panell principal

de  Kanboard.  Aleshores  veurem com el  pes  de  cada  usuari  ha  canviat,  a

conseqüència de la variació que ha obtingut la Maria.
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10. Conclusions i línies futures de treball

Aquest  apartat  inclou  una  descripció  de  les  conclusions  extretes  del

treball, on es defineix el nivell d'aprenentatge aportat i fa una reflexió crítica de

l'assoliment dels objectius plantejats a l'inici. 

També  conté  una  anàlisi  crítica  de  la  metodologia  i  el  seguiment  de  la

planificació al llarg del projecte, amb els canvis que hi han hagut i l'èxit assolit. 

Finalment es veuran quines línies de treball no s'han pogut abastar i es poden

tenir en compte per a un treball futur.

10.1. Objectius

Des  de  l'inici  del  treball,  s'han  definit  uns  objectius  concrets  per  tal

d'aconseguir  un  projecte  finalitzat  amb  èxit.  Ara  podem  assegurar  que  la

proposta inicial era assolible, ja que s'ha seguit la planificació del temps al peu

de  la  lletra.  A  més  a  més,  tot  i  havent  trobat  impediments  en  el

desenvolupament del projecte, s'han aconseguit els objectius funcionals d'oferir

una  eina  que  fomentés  la  participació  en  el  grup  de  treball,  tal  com  s'ha

demostrat.

En quant als objectius personals, amb aquest projecte he pogut adquirir nous

coneixements. Per una part la vessant tècnica del llenguatje PHP que he hagut

d'aprendre, així com treballar amb una nova eina, que té tota una arquitectura

definida i jo no havia vist mai. I per altra part, he adquirit el coneixement de la

gestió i el desenvolupament de tot el cicle de vida d'un projecte. A estat una

experiència molt enriquidora de la qual estic molt satisfet.
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10.2. Anàlisi crítica

El desenvolupament de l'eina ha tingut les seves complicacions, on les

limitacions en l'aplicació nativa per poder interceptar accions i la pressió del

temps  han  estat  els  principals  contratemps.  Però  amb  capacitat  analítica  i

perseverança  per  resoldre  els  problemes,  a  estat  un  repte  que  s'ha  pogut

assolir  satisfactòriament.  S'han pres les decisions que s'han considerat més

adients davant els descobriments i els problemes trobats.

La part de documentació pot ser considerada una feina feixuga i  farragosa,

però realment a ajudat a prendre millors decisions pel fet de aprofundir en el

coneixement  de  la  matèria.  Aleshores molts  canvis  i  millores  aplicades han

estat fruit de les idees sorgides a partir de la confecció de la documentació. Ha

sigut  important  disposar  d'anotacions  en  moments  de  "lucidesa"  per  tal

d'avançar en el disseny de l'aplicació, com en la redacció de la memòria.

També hi ha hagut situacions on la presa de decisions ha sigut més complexa,

degut a que el treball de forma individual no contempla diferents punts de vista,

i en ocasions el fet de tenir diferents propostes, pot apropar el resultat final a un

resultat més ajustat de les necessitats dels usuaris. De totes maneres crec que

s'ha aconseguit una bona feina en l'evolució del projecte, tant en la presa de

decisions com en el desenvolupament d'idees.

10.3. Línies de treball per al futur

Com a proposta de treball futur, es poden tenir en compte les següents

millores: 

• Es  proposa  la  inclusió  de  més  accions  vinculades  a  la  creació  de

votacions,  de  manera  que  caldria  afegir  esdeveniments,  com  per

exemple,  interceptar  el  canvis  d'estats  de  les  targetes  quan

s'arrosseguen  pel  tauler  Kanban,  mitjançant  un  disparador
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d'esdeveniments (Hook).  Això dependrà directament de l'evolució que

tingui el nucli de Kanboard,  on caldria col·laborar amb el projecte  per

modificar  la  funcionalitat  nativa  de  l'aplicació,  o  esperar  que  algú

desenvolupi aquesta funcionalitat per així aplicar-la al plugin.

• Es pot treballar més en la part d'interfície d'usuari, on per exemple en el

formulari  d'avaluacions es podria afegir  un sistema de puntuació amb

estrelles, de manera que sigui més visual i intuïtiu per a l'usuari.

• També seria interessant afegir activitats a avaluar de manera dinàmica,

on  els  membres  de  la  votació  pugessin  afegir  uns  altres  motius  de

puntuació.
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11. Glossari

Seguidament es mostren els conceptes i acrònims que apareixen en aquest

document:

JIT: (Just-In-Time)  Pel  que  fa  a  tècnica  de  negoci,  es  tracta  d'un  sistema

d'organització de la producció d'origen japonès. També conegut com a mètode

Toyota.

Plugin:  També  conegut  com  a  connector  o  extensió.  És  una  aplicació

informàtica que interacciona amb una altra aplicació per aportar-li una funció o

utilitat addicional.

WAMP: Acrònim  per  descriure  la  plataforma  sobre  la  que  funcionen  les

aplicacions web creades amb Windows, Apache, MySQL i PHP.

LAMP: Acrònim  per  descriure  la  plataforma  sobre  la  que  funcionen  les

aplicacions web creades amb Linux, Apache, MySQL i PHP.

HTTP: Protocol de transferència d'hipertext. És el protocol de comunicació que

permet les transferències d'informació en la World Wide Web.

SQL: (Structured  Query  Language)  Es  tracta  d'un  llenguatge  estàndard  de

comunicació amb bases de dades relacionals .

API: Interfície de programació d'aplicacions. És una interfície que especifica

com diferents components de programes informàtics haurien d'interaccionar.

Hook: Tècnica de codi que s'utilitza per alterar o augmentar el comportament

d'un  component  o  aplicació,  interceptant  crides  de  funció,  missatges  o

esdeveniments.
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Diagrama de Gantt: És una eina gràfica la qual té com a objectiu exposar el

temps de dedicació previst  per  a  diferents  tasques o  activitats  al  llarg d'un

temps total determinat.

ORM: Mapatge objecte-relacional. És una tècnica de programació per convertir

dades  de  llenguatges  de  programació  orientats  a  objectes  en  la  seva

representació en bases de dades relacionals, a través de la definició de les

correspondències entre els diferents sistemes.

MVC: Model–Vista–Controlador.  És  un  patró  de  disseny utilitzat  per  a  la

implementació d'interfícies d'usuari 

Rollback: Es tracta d'una operació que retorna a la base de dades a algun

estat previ.

IDE: Entorn integrat de desenvolupament. Són les eines informàtiques per al

desenvolupament de programari de manera còmoda i ràpida.

Framework: Entorn  de  treball  o  Infraestructura  de  programari  que,  en  la

programació  orientada  a  objectes,  facilita  la  concepció  de  les  aplicacions

mitjançant la utilització de biblioteques de classes o generadors de programes. 
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Annexos

Aquesta  secció  conté  informació  addicional  relativa  a  l'execució  del

projecte, però que no té lloc dintre de la resta d'apartats del document.

Annex A. Lliurables del projecte

El projecte lliurat consta de les tres parts següents:

• Codi font del plugin

• Memòria

• Presentació

El codi font del plugin es pot descarregar mitjançant GitHub:

https://github.com/manelperez/kanboard-plugin-voting

Hi ha un desplegament en una infraestructura real  per a qui vulgui fer proves:

https://mperezclo.000webhostapp.com/
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Annex B. Manual d'instal·lació

Per assegurar un correcte funcionament de l'aplicació, cal tenir instal·lat

l'entorn WAMP ja sigui  mitjançant  una plataforma de desenvolupament amb

totes les eines preconfigurades, o bé amb la instal·lació manual de Apache,

PHP  i  Mysql,  com  és  aquest  cas.  Un  cop  instal·lat  l'entorn  productiu,

s'instal·larà  l'aplicació  Kanboard  i  finalment  el  plugin  de  votació  ponderada

desenvolupat en aquest projecte. A continuació s'explica pas a pas com muntar

tot el sistema.

• Apache

En primer lloc cal instal·lar Apache. Es pot descarregar la seva versió

més actual des del següent enllaç:

https://www.apachelounge.com/download/

Figura 24: Descàrrega Apache

Podem  descomprimir  la  versió  descarregada  a  l’arrel  de  C.  Aleshores

obtindrem els arxius al directori C:\Apache24.

67

https://www.apachelounge.com/download/


Cal tenir  instal·lat  el  paquet  de  Microsoft  Visual  C ++ Runtime per  a  poder

executar Apache en l’entorn Windows. Si no hi és instal·lat el paquet, es pot

descarregar des del següent enllaç:

https://support.microsoft.com/en-us/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-

downloads/

Ara cal modificar l’arxiu de configuració d’Apache “httpd.conf”, que es troba a la

ruta  C:\Apache24\conf. Es pot obrir amb un editor qualsevol per realitzar els

següents canvis:

Busquem la línia on diu     ServerName <yourhostname> 

i la canviem per         ServerName localhost

Això defineix el domini del servidor.

Busquem la línia on diu     AllowOverride none

i la canviem per         AllowOverride all

Això permet reemplaçaments .htaccess

Finalment guardem els canvis a l’arxiu.

El següent pas serveix per a establir Apache com un servei de Windows. Per

fer-ho,  cal  obrir  un  terminal  de  Windows  com a  administrador  i  introduir  el

següent:

Figura 25: Establir Apache com a servei de Windows
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Si ara obrim un navegador i escrivim el següent, comprovarem que el servidor

d’Apache està funcionant:

http://localhost/

Figura 26: Test d'Apache

• PHP

Una vegada instal·lat l’Apache, serà necessari fer la instal·lació de PHP. Es pot

descarregar la seva versió més actual en format ZIP des del següent enllaç:

https://windows.php.net/download/
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Figura 27: Descàrrega de PHP

Un cop descarregat, cal crear el directori “php” a l’arrel C, aleshores ja es podrà

descomprimir l’arxiu a C:\php.

Ara s’ha d’accedir a C:\php i cal copiar l’arxiu php.ini-development amb el nom

php.ini. Obrim l'arxiu  php.ini per editar, i un cop dins cal buscar les següents

línies per modificar tal com s’especifica: 

memory_limit = 256M

post_max_size = 128M

upload_max_filesize = 128M
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Encara dins de l'arxiu  php.ini cal  descomentar el directory d'extensions i  els

mòduls següents:

extension_dir = "C:/php/ext"

extension=php_gd2.dll

extension=php_ldap.dll

extension=php_mbstring.dll

extension=php_mysql.dll

extension=php_mysqli.dll

extension=php_openssl.dll

extension=php_pdo_mysql.dll

Especifiquem la zona horària buscant date.timezone i deixant-lo així:

date.timezone = Europe/Madrid

I finalment ja es pot guardar l'arxiu.

Tornem  a  l’arxiu  de  configuració  d’Apache  C:\Apache24\httpd.conf i  el

modifiquem afegint aquestes noves línies al final del text:

LoadModule php5_module “c:/php/php5apache2_4.dll”

AddHandler application/x-httpd-php .php

PHPIniDir “C:/php”

Ara busquem la línia on diu DirectoryIndex i la deixem com aquesta:

DirectoryIndex index.php index.html
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Finalment reiniciem el servei:

Figura 28: Reinici servei Apache

• MySQL

També  serà  necessari  fer  la  instal·lació  del  servidor  de  bases  de  dades

MySQL. Es pot descarregar l'instal·lable de la seva versió més actual des del

següent enllaç:

https://dev.mysql.com/downloads/installer/

Figura 29: Descàrrega de MySQL

Una  vegada  descarregat,  cal  executar  l'arxiu MSI  per  a  iniciar  el  procès

d'instal·lació  de  MySQL.  Aleshores,  al  activar  la  casella  per  a  acceptar  els
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termes de llicència i prémer Next, veurem la següent finestra on triar el tipus de

configuració a instal·lar:

Figura 30: Mysql - Tipus d'instal·lació
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S'identificaran  algunes  descàrregues  del  programari  requerit.  Feu  clic  a

Executar i seguiu les instruccions de la pantalla per instal·lar-les.

Figura 31: Mysql - Requeriments
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Accepta les opcions per defecte de la configuració de MySQL Server, i prem

Next. Aleshores es visualitzarà la pantalla per subministrar la contrasenya de

l'usuari 'root' (administrador principal). Cal no oblidar-la.

Figura 32: MySQL – Contrasenya de 'root'
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Prem Next. I a la següent pantalla Finish.

Figura 33: MySQL – Instal·lació completada

• Kanboard

Per  a  la  instal·lació  de  l'aplicació  Kanboard  primer  cal  descarregar  l'última

versió del codi font en un ZIP des del següent enllaç de GitHub: 

https://github.com/kanboard/kanboard/releases
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Figura 34: Descàrrega de Kanboard

Cal crear un directori anomenat kanboard al repositori del servidor web que hi

ha instal·lat,  concretament  C:\Apache24\htdocs\kanboard.  En aquest directori

descomprimim el contingut de l'arxiu descarregat.

Ara s'ha de crear la base de dades anomenada  kanboard,  la qual contindrà

totes les dades necessàries per funcionar. Per fer-ho es pot obrir una consola

de MySQL o fer servir un client per administrar MySQL, i executar la següent

sentencia:

CREATE DATATABLE kanboard;

Ara només cal obrir un navegador i introduïr l'adreça

http://localhost/kanboard/

En aquest moment es crearan totes les taules necessàries a la base de dades

de kanboard i apareixerà la pantalla de login.
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• Plugin de votació ponderada

Per  instal·lar  el  plugin  de  votació  ponderada  cal  disposar  del  codi  font  del

projecte. Es pot descarregar una còpia des de:

https://github.com/manelperez/kanboard-plugin-voting

Cal crear un directori al repositori de plugins de kanboard anomenat  Voting.

Concretament  a C:\Apache24\htdocs\kanboard\plugins\Voting.  En  aquest

directori copiem el contingut del plugin descarregat.

Finalment al obrir un navegador i introduïr l'adreça

http://localhost/kanboard/

Es  crearàn  les  taules  necessràries  per  que  el  plugin  pugui  funcionar

correctament, i tot seguit apareixerà la pantalla de login, on es pot accedir amb

les credencials per defecte admin / admin.
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Annex C. Llicència MIT

La llicencia MIT es una llicència de software que es va originar a l'Institut

Tecnològic de Massachusetts (MIT). Es tracta d'una llicència de software lliure i

permissiva. Bàsicament, es pot fer el que es vulgui, sempre i quan inclogui el

copyright original i l'avís de llicència a qualsevol còpia del programari o font. Hi

ha diverses variants d'aquesta llicència en ús. A continuació es mostra la forma

de la llicència original en anglès:

Copyright (c) <year> <copyright holder>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of

this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the

Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy,

modify,  merge,  publish,  distribute,  sublicense,  and/or  sell  copies  of  the

Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,

subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all

copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",  WITHOUT WARRANTY OF ANY

KIND,  EXPRESS  OR  IMPLIED,  INCLUDING  BUT  NOT  LIMITED  TO  THE

WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY,  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR

PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS

OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR

OTHER LIABILITY,  WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,  TORT OR

OTHERWISE,  ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE

SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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