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  FITXA DEL TREBALL FINAL 
 

Títol del treball: 

 

SSO4EP: Sistema de Suport Operatiu per a 
Evolutius de programari 
 

Nom de l’autor: Pol Monclús Bezos 

Nom del consultor: Javier Martí Pintanel 

Data de lliurament (mm/aaaa): 06/2018 

Àrea del Treball Final: Sistemes de Gestió del Coneixement 

Titulació: Grau d’Enginyeria Informàtica 

  Resum del Treball  

La finalitat d’aquest treball és donar suport a qualsevol consultora tecnològica 
que desenvolupi i mantingui programari per als seus clients.  

Aquest projecte intenta respondre a la necessitat d’emmagatzemar i organitzar 
el coneixement generat per l’experiència al desenvolupar evolutius de 
programari, per tal d’aprofitar-lo i millorar de forma continuada els propis 
processos de desenvolupament del programari, la qualitat final del producte 
que es desenvolupa i el rendiment que se’n treu.  

A més, també es pretén millorar la relació entre el client i l’empresa consultora, 
que en moltes ocasions es veu negativament afectada degut a la opacitat que 
hi ha en les tasques de desenvolupament des del punt de vista del client. 
L’eina desenvolupada en aquest treball està pensada per a que els clients 
disposin d’un espai personal on consultar quines tasques s’han fet, en què han 
consistit, quin esforç han suposat i qui les ha dut a terme.  

El principal objectiu és poder disposar en tot moment d’una informació basada 
en l’experiència prèvia que permeti millorar el funcionament de l’empresa 
consultora, intentant optimitzar els seus recursos, processos i metodologies 
internes.  
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  Abstract 

The purpose of this project is give support to any technological consultant that 
develops and maintain software for its customers.  

The aim of this work is to meet the need of storage and arrangement of all the 
know how generated by the experience when some software project or 
evolutionary is developed, allowing the consultant to take advantage of it and 
keep improving its own software development processes, the quality of the final 
product and the benefits achieved. 

It is also intended to improve the relationship between the company and the 
customer, that plenty of times gets negatively affected because of the opacity 
of the different tasks that a project is composed of. The web app developed 
gives the customer the option to check all the work that is done, the effort 
needed to do it and who did it. 

The main goal is provide, in any moment, all the information gathered by the 
experience that give the company the chance to improve its performance and 
trying to optimize its internal resources, processes and methodologies.    

 

  Paraules clau 

 

Gestió del coneixement, SSO4EP, programari, CMS, Joomla 
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1. Introducció 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 

1.1.1 Context del problema a resoldre 
 
Les empreses consultores, l’activitat de les quals és el desenvolupament d’aplicacions 
informàtiques per a tercers, desenvolupen projectes des de zero i això comporta que 
també s’acabin desenvolupant evolutius rellevants i/o es generin contractes de 
manteniment sobre les aplicacions.  
 
A vegades però, és necessari un conjunt de modificacions (evolutiu petit) que queden 
fora de l’abast del contracte de manteniment però tampoc tenen suficient entitat per a 
tractar-se com a projecte.  
 
 

1.1.2 Exposició del problema 
 
A l’hora de realitzar tasques per a nous evolutius que tenen un alt grau de relació amb 
feines que ja s’han fet anteriorment, pot donar-se el cas de que els treballadors no 
recordin exactament com procedir de manera adequada a la realització de la tasca.  
 
Quan això passa, es perd temps buscant informació dispersa entre correus electrònics 
antics, codi de projectes acabats o documentació interna que pugui tenir el treballador. 
També pot passar que no es trobi tota la informació que es necessita i sigui necessari 
improvisar un nou procediment per a donar solució al client.  
 
Aquest temps que es perd, a qui s’imputa? És temps que ha de pagar el client? És 
temps que s’ha de “menjar” l’empresa? Aquestes situacions provoquen una manca de 
rendiment i organització, podent provocar pèrdues per a l’empresa i fins i tot disminuir 
la confiança dels clients. 
 
 

1.1.3 Proposta de solució 
 
Desenvolupament d’un sistema on els treballadors puguin inserir les tasques 
d’evolutius que realitzen per a clients, de manera que quedi enregistrat, per a cada 
tasca: 
 
- Què s’ha fet 
- Quan s’ha dut a terme 
- Temps invertit 
- Client per al qual s’ha fet 
- Evolutiu concret del qual la tasca en forma part 
- Comentaris sobre com s’ha dut a terme aquesta feina, quin procediment s’ha 

seguit, enllaç a documentació necessària per a dur-lo a terme, etc. 
 
Per una altra banda, els clients tindran accés a aquesta informació i podran valorar-la, 
indicant el seu nivell de satisfacció i afegint un comentari opcionalment. Això serveix 
per a incrementar la transparència en la realització de les tasques i, conseqüentment, 
la confiança dels clients. 
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Amb aquest sistema l’empresa pot obtenir dades sobre com han distribuït la feina els 
treballadors, quantes hores s’ha dedicat a cada client, quin és el nivell de satisfacció 
mig dels clients, etc.  
 
Els treballadors obtenen una font d’informació centralitzada sobre com procedir amb 
certs tipus de tasca, podent buscar entre tasques antigues per tal d’obtenir el 
coneixement necessari per a realitzar tasques noves semblants, incrementant així el 
nivell d’organització, els procediments que es segueixen i l’experiència de client.  
 
 

1.1.4 Abast 
 
L’aplicació recollirà les tasques que estiguin relacionades amb peticions d’evolutius 
senzills per part dels clients. Els evolutius més complexos que estan formats per un 
grup de tasques que poden esdevenir un projecte en sí mateix, queden fora de l’abast 
d’aquest treball.  
 
En altres paraules, els clients podran sol·licitar certs evolutius de projectes ja acabats, 
mentre que l’empresa estudiarà els canvis demanats per a determinar si es tracta 
realment d’un evolutiu o s’ha d’enfocar com a un projecte nou. En cas d’acceptar els 
canvis com a evolutiu, els treballadors hauran d’enregistrar les tasques que facin, 
podent consultar l’històric de tasques anteriors en cas de necessitar fer modificacions 
semblants.  
 
Els clients podran puntuar cada tasca que s’ha fet per al seu evolutiu i deixar un petit 
comentari si ho creu convenient, i de la mateixa manera els treballadors podran afegir 
comentaris interns a la tasca per tal de deixar constància d’informació relacionada amb 
la feina feta.  
Els clients no veuran la informació interna que han afegit els treballadors, únicament 
podran veure quin treballador ha fet cada tasca, el temps dedicat i què s’ha fet. També 
podran consultar un històric de tasques d’evolutius anteriors. 
 

   
 

1.2 Objectius del Treball 
 
Construcció d'un sistema de gestió del coneixement que faciliti la presa de decisions 
per a millorar la organització de l’empresa de manera que: 
 
- S’optimitzin els recursos disponibles 
- Es millorin els processos i les metodologies internes 
- S’incrementi la experiència del client envers l’empresa 
- Es doti de transparència a l’empresa sobre quines tasques fa per a un client 
 
L’objectiu al final és obtenir una informació que permeti millorar el funcionament intern 
de l’empresa i intentar optimitzar els recursos disponibles i els processos i 
metodologies interns. 
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1.3 Enfocament i mètode seguit 
 
El projecte s’enfocarà seguint la metodologia explicada en l’assignatura Gestió de 
Projectes, que es basa en el Project Management Body of Knowledge (PMBOK [1]) i 
en la pràctica professional dels redactors dels materials de l’assignatura. 
 

 

1.4 Planificació del Treball 
 

1.4.1 Introducció 
 
En aquest document es planificarà l’execució del projecte desenvolupat dins el TFG 
SSO4EP – Sistema de Suport Operatiu per a Evolutius de Programari. Aquesta 
tasca de planificació es farà a través d’una relació de fites principals amb les seves 
dates clau. També s’inclourà els principals grups de subtasques que implicarà cada 
fita, juntament amb comentaris explicatius.  

Per a tenir un punt de vista visual del projecte i l’esforç que requereix es generarà un 
diagrama de Gantt que permeti tindre una idea bàsica amb un simple cop d’ull. Aquest 
diagrama no serà definitiu, el més probable és que al llarg del projecte pateixi algunes 
modificacions per motius d’adaptació i reorganització.  

Finalment, es podrà consultar una valoració econòmica que inclourà totes les fases del 
projecte, exclòs el tancament (en el nostre cas acadèmic), juntament amb un anàlisi 
dels possibles riscos que podria patir el bon funcionament i progrés del projecte i com 
afrontar-los. 
 
 

1.4.2 Fites importants 
 

Tasca Data de fi 

Planificació i gestió 13/03/2018 

Informe PAC 1 14/03/2018 

Anàlisi 12/04/2018 

Disseny 12/04/2018 

Informe PAC 2 15/04/2018 

Construcció 10/05/2018 

Proves 25/05/2018 

Implantació 29/05/2018 

Informe PAC 3 30/05/2018 
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1.4.3 Grups de tasques 
 
Planificació i gestió 

 Elaboració del document de presentació 

 Planificació del projecte 

 Seguiment (informes PAC) 

Anàlisi 

 Definició de requeriments 

 Definició de l’estructura de l’aplicació: 

- Informació que podrà contenir una tasca 

- Dades que s’emmagatzemaran de clients 

- Informació de l’entitat “treballador” 

- Informació dels evolutius 

 Definició de casos d’ús 

Disseny 

 Selecció de plataformes base (SO, CMS, SGBD...) 

 Selecció del patró de desenvolupament 

 Disseny de la interfície d’usuari (wireframes de vistes) 

 Disseny de la base de dades 

Construcció 

 Creació de l’estructura de la base de dades 

 Implementació de vistes 

 Implementació del flux de dades (model, controlador) 

Proves i finalització 

 Jocs de proves 

 Validació i valoració de resultats 

 Manual de prova del prototip 

 Guia del pla d’implantació 
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1.4.4 Temporització 
 

Nom Inici Fi 

Fase 2: Planificació i desenvolupament 05/03/2018 30/05/2018 

  2.1 Planificació 05/03/2018 13/03/2018 

  Informe seguiment PAC 1 14/03/2018 14/03/2018 

  2.2 Anàlisi 22/03/2018 12/04/2018 

    2.2.1 Definició de requeriments   

    2.2.2 Definició de l'estructura de l'aplicació   

    2.2.3 Definició de casos d'ús   

  2.3 Disseny 05/04/2018 12/04/2018 

    2.3.1 Selecció de plataformes base   

    2.3.2 Selecció del patró de desenvolupament   

    2.3.3 Disseny de la interfície d'usuari   

    2.3.4 Disseny de la base de dades   

  Informe seguiment PAC 2 15/04/2018 15/04/2018 

  2.4 Construcció 16/04/2018 10/05/2018 

    2.4.1 Creació de l'estructura de la base de dades   

    2.4.2 Implementació de les vistes   

    2.4.3 Implementació del flux de dades   

  2.5 Proves i finalització 11/05/2018 29/05/2018 

    2.5.1 Jocs de proves   

    2.5.2 Valoració i validació de resultats   

    2.5.3 Manual de prova del prototip   

    2.5.4 Guia del pla d’implantació   

  Informe de seguiment PAC 3 30/05/2018 30/05/2018 

   

Tasques post-projecte: 

- Memòria 

- Presentació virtual 

- Defensa del projecte 

- Publicació 
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Hores de dedicació previstes 

Tasca Hores 

Planificació i gestió 25 

Anàlisi 50 

Disseny 20 

Construcció 75 

Proves 55 

Implantació 20 

 
 

Diagrama de Gantt 

 

 

1.4.5 Valoració econòmica 
 

Es diferenciaran aquest tipus de tasques següents: organització i control; anàlisi i 
disseny; desenvolupament; Posada en marxa. En aquesta valoració no es té en 
compte l’IVA.  

Valoració econòmica 

Tasca Hores Tipus Cost Total hores Preu 

Planificació i gestió 25 Organització i control 
 
90€/h 

25 2.250 € 

Anàlisi 30 
Anàlisi i disseny 

 
80€/h 

70 5.600 € 
Disseny 40 

Construcció 75 
Desenvolupament 

 
70€/h 

110 7.700 € 
Proves 35 

Implantació 20 Posada en marxa 
 
50€/h 

20 1.000 € 

    225 16.550 € 
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1.4.6 Anàlisi de riscos 
 
 

Risc 
 

R1. Estimació de l'esforç planificat a les tasques equivocada 
 

Impacte  Retràs en l'elaboració del projecte 

Accions mitigadores 
 Replanificació de calendari al detectar l'endarreriment, es 

consumeix part de les 25 hores de marge   

Probabilitat  70% 

 

 

Risc 
 R2. Impossibilitat d'arribar al final del calendari amb totes les 

funcionalitats desenvolupades.  

Impacte  
Afectació negativa en la qualitat final del producte i manca 
d'algunes de les funcionalitats secundàries. 

Accions mitigadores 
 Es consumiran part de les hores de marge, si n'hi ha disponibles. 

En cas contrari, es derivaran funcionalitats secundàries 
(establertes després de l'anàlisi de requisits) a un altre projecte.   

Probabilitat  15% 

 

 

Risc 
 

R3. Pèrdua del treball 
 

Impacte  
Pèrdua i repetició de la feina feta des d'últim backup, consumint 
part de les hores de marge 

Accions mitigadores 
 

Restauració de dades a través de backup 
  

Probabilitat  5% 

 

 

Risc 
 

R4. Pèrdua del treball i backup corrupte 
 

Impacte  Impossibilitat d'entregar tota la feina del projecte 

Accions mitigadores 
 

Replanificació de calendari, consum d'hores de marge 
  

Probabilitat  1% 
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Risc 
 

R5. Dificultats imprevistes durant implementació 
 

Impacte  Endarreriment de calendari, augment de pressupost 

Accions mitigadores 
 Consum d'hores de marge, derivació de funcionalitats a projecte 

derivat   

Probabilitat  30% 

 

 
1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 
Com a resultat de l’aplicació del treball, s’ha obtingut el prototip de l’aplicació que 
permet gestionar sol·licituds d’evolutius de programari, les tasques que s’hi duen a 
terme i la documentació que permetrà alimentar a l’empresa consultora i permetrà 
disposar d’una font d’informació basada en l’experiència. 
 

 

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 
Anàlisi: en aquest capítol es defineix el mapa conceptual inicial amb el qual serà 
possible fer-se una idea de les dades i les entitats principals que protagonitzaran 
l’aplicació, juntament amb el flux de treball bàsic en que consistirà l’escenari bàsic 
d’utilització. Posteriorment es defineixen rols i responsabilitats, els requisits, les 
principals entitats i les seves característiques i els casos d’ús que refinaran els 
requeriments descrits anteriorment. 
 
Disseny: en l’apartat de disseny es definiran les plataformes base que formaran 
l’entorn de l’aplicació, es definirà un patró de desenvolupament, es dissenyaran les 
pantalles de la interfície d’usuari i finalment s’explicarà el disseny de la base de dades 
necessari.  
 
Construcció, proves i tancament: aquest capítol resumirà el procés de construcció 
de l’aplicació, es presentaran els jocs de proves executats i la valoració i validació dels 
resultats. Finalment, es presentarà una guia base a seguir per a confeccionar un pla 
d’implantació del prototip en entorn real.  
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2. Anàlisi 
 

2.1 Mapa conceptual inicial 
 
Les principals entitats que tindran joc en el domini de l’aplicació són les següents: 

 
La manera en que aquestes entitats es relacionen es pot veure tot seguit. Un projecte 
es pot estendre a través d’un altre projecte inicial, un evolutiu major o un evolutiu 
menor. Els dos primers queden fora de l’abast de l’aplicació i es gestionen de forma 
diferent.  
 
La idea principal a tenir en compte és que els clients (o el treballador encarregat de la 
seva gestió) afegiran al sistema peticions d’evolutius menors. Per a entendre millor 
l’evolutiu, aquest es compondrà per una sèrie de tasques, que seran creades i dutes a 
terme per els desenvolupadors. 
 
 

Projecte

Projecte inicial Evolutiu major Evolutiu menor

Pot evolucionar en

Tasca Tasca TascaTasca

Consisteix en una sèrie de tasques

Gestor de 
client / Client

Insereix petició

Desevolupadors

Creen les tasques d evolutiu

Gestió de projecte
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2.2 Flux de treball 
 
El procediment habitual que es seguirà dins l’aplicació és el següent: el client farà la 
petició de l’evolutiu menor (si cal, amb ajuda del Gestor de Client). Aleshores, els 
desenvolupadors analitzaran la petició i establiran el conjunt de tasques necessàries 
de les que es compondrà l’evolutiu, indicant per a cadascuna l’esforç necessari (en 
temps) per a dur-la a terme.  
 
En aquest punt, l’evolutiu ha de ser valorat econòmicament pel gestor de client, que 
posteriorment presentarà al Client per tal de que decideixi si accepta el pressupost o 
no. En cas d’acceptar-lo, els desenvolupadors duran a terme les tasques.  
 
Finalment, el client haurà de donar el vist i plau a l’evolutiu.   
 

Flux de treball d'evolutiu menor

Client Desenvolupadors Gestor de Client

Petició d'evolutiu 
menor

Anàlisi

Creació de tasques

Sí

Valoració econòmica

Accepta el pressupost?

No

Sí
Desenvolupament 

tasques

Acceptació producte

Sí

CorreccionsNo

És evolutiu menor?

No

Es modifica

No

Sí
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A partir del diagrama anterior ja es pot deduir que l’evolutiu estarà en estats 
diferenciats segons el seu cicle de vida: en anàlisi, rebutjat, valoració, 
desenvolupament, finalitzat o tancat, que podem resumir amb aquest altre 
diagrama: 
 
 

Petició Valoració

Acceptació pressupost

Tancat

No acceptat

DesenvolupamentAceptat

Acceptació producte

Ok

Ko

Anàlisi

És realment un evolutiu menor?

No

Sí

Rebutjat

Es modifica la petició

Finalitzat

No

Sí

 
 
 
 

2.3 Rols i responsabilitats 
 
Dins el sistema conviuran diferents tipus d’usuari. Segons aquests tipus, el sistema ha 
de presentar una informació i/o unes funcionalitats diferents. Hi ha alguns rols que amb 
els diagrames anteriors ja es poden entreveure, com els que representen als clients i 
als treballadors.  
 
Per una banda tindrem el client, que es pot representar amb un rol anomenat de la 
mateixa manera. El client, apart de fer sol·licituds d’evolutius menors, consultarà 
informació sobre les tasques que es desenvolupen a cada un d’ells i sobre 
estadístiques de caire general.  
 
Per una altra banda tenim els treballadors, alguns dels quals s’encarregaran 
exclusivament d’inserir tasques al sistema i desenvolupar-les. En canvi, algun 
d’aquests treballadors també podrà ajudar i assessorar al client durant el cicle de vida 
de l’evolutiu. Això fa que necessitem diferents rols per als treballadors. 
 
El rol desenvolupador serà per a aquells treballadors que s’encarreguin 
exclusivament a les tasques, mentre que el rol gestor de client serà aplicat a aquells 
desenvolupadors que també hagin d’assessorar als clients i confeccionar els 
pressupostos. 
 
Ara bé, el sistema requereix poder representar a altres actors: usuaris no logats al 
sistema, la direcció de l’empresa i els administradors. Els usuaris no identificats 
únicament veuran opcions per a iniciar sessió i recuperar una contrasenya oblidada, 
aquests prendran el rol de no registrat. 
 
La direcció de l’empresa o empresari necessitarà accedir al sistema per a poder veure 
estadístiques de caire general sobre els clients i treballadors, per a intentar fer-se una 
idea del funcionament intern. S’assignarà el rol direcció als usuaris que requereixin 
aquesta informació.  
 
Finalment, hi ha d’haver un tipus d’usuari, l’administrador, que s’encarregui de crear 
els altres usuaris, ja siguin membres de la direcció, desenvolupadors, gestors de client, 
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clients o altres administradors. La seva funcionalitat és únicament de suport de creació 
i gestió de comptes d’usuari: reassignació de rols, reinicialitzar contrasenyes, etc.  
 
L’objectiu que es persegueix al diferenciar els rols d’aquesta manera és aconseguir 
separar les responsabilitats que cada actor tindrà dins els sistema.  
 
També hi ha d’haver certa flexibilitat per a que un usuari pugui tenir assignat més d’un 
rol. Per exemple, normalment els gestors de client també seran desenvolupadors. Fins 
i tot es podria donar el cas que un dels desenvolupadors, a part de ser gestor de client, 
també formi part de la direcció de l’empresa o hagi de poder veure les estadístiques 
corresponents.  
 
De forma anàloga, un desenvolupador, gestor o directiu també podria tenir assignat el 
rol d’administrador per a gestionar els altres comptes d’usuari. Aquest aspecte 
dependrà de la organització interna de l’empresa. 
 
Podem resumir tota aquesta informació amb aquest diagrama: 
 

Rols i responsabilitats

Client Desenvolupador Gestor de ClientNo registrat / no logat Administrador Direcció

Petició d'evolutiu 
menor

Anàlisi

Creació de tasques Valoració econòmica

Accepta el pressupost?

No Sí
Desenvolupament 

tasques

Acceptació producte

Sí

CorreccionsNo

Login

És client

Ajuda al client amb 
petició d'evolutiu

Consulta 
estadístiques

És desenvolupador

És gestor de client

Gestió de comptes 
d'usuari

És administrador

Consulta 
estadístiques

És de direcció  
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Òbviament, aquesta distribució de rols farà necessari que el sistema es divideixi en 
una àrea de domini públic, una intranet (per als desenvolupadors, gestors de client, 
administradors i la direcció) i en una extranet per a cada client. Aquesta arquitectura la 
podem representar de la següent manera: 
 
 

Àrea de domini públic Intranet

Extranet

No registrat
Desenvolupador Gestor de client

Direcció Administrador

Client

Extranet

Client

Extranet

Client

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UOC – EIMT / GEI / TFG SGC - SSO4EP                  

16   

2.4 Requisits 
 
En base a la informació analitzada en el mapa conceptual inicial, el flux de treball i la 
descripció de rols i responsabilitats dels apartats anteriors, on veiem com es 
relacionen les entitats principals del sistema, podem fer un resum general dels 
requeriments que ha de complir el sistema.  

 

Funcionals 

Segons quin rol tinguin, els usuaris podran: 

- Gestionar projectes 

- Crear peticions d’evolutius de projectes ja acabats 

- Veure un llistat d’evolutius i consultar les tasques enllaçades a cada evolutiu 

- Valorar les tasques 

- Consultar estadístiques específiques o generals 

- Gestionar tasques 

- Gestionar categories 

- Gestionar comptes d’usuari 

 

No funcionals 

- El sistema funcionarà sobre una plataforma web 

- Es donarà prioritat a un disseny minimalista que simplifiqui les funcionalitats i la 
interacció 
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2.5 Estructura de dades de l’aplicació 
 
Aquí es defineixen totes les entitats que es relacionen dins el sistema.  

Projecte

nom
desenvolupament

Evolutiu

nom
objectius

Client

nom
cognoms
usuari
contrasenya

Desenvolupador

nom
cognoms
usuari
contrasenya

Gestor de Client

nom
cognoms
usuari
contrasenya

Tasca

títol

projecte

descripció
anotacions internes
estat
inici
fi
temps dedicat

Direcció

nom
cognoms
usuari
contrasenya

Valoració

valor
comentari

Categoria

nom

estat

Format per vàries

Deriva en

associada a un

Sol·licita

Valora

Fa

de

Pertany a una

du a terme

Estadístiques

Consulta

Genera

Consulta

Consulta

Analitza

 

Tasca 

L’entitat tasca contindrà la següent informació: 

 

- Títol 

- Client associat 

- Evolutiu al qual pertany 

- Categoria 

- Descripció per al client 

- Anotacions internes 

- Valoració del client 

- Treballador associat 

- Estat 

- Data d’inici 

- Data de fi 

- Temps total dedicat 

 

Cada tasca només podrà estar associada a un únic client, tot i que un client pot tenir 
associades múltiples tasques. De forma anàloga, cada tasca només tindrà associat un 
evolutiu (al qual pertany), una categoria, un treballador i un estat (pendent, 
començada, acabada...).  
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El client només podrà valorar la tasca una única vegada, indicant una valoració 
numèrica i deixant un comentari, si escau. Aquesta valoració no es podrà modificar un 
cop feta. 

 

Desenvolupador 

Són els treballadors que tindran accés a les funcionalitats que els permetran gestionar 
(crear, modificar, eliminar, consultar) tasques, evolutius, clients i categories. També 
podran consultar estadístiques generals dels clients i personals, com per exemple 
hores totals dedicades a un client, hores personals dedicades en total a un evolutiu o 
distribució de temps per categoria. 

De cada desenvolupador s’emmagatzemarà el nom i cognoms, correu electrònic (amb 
el qual s’identificarà al sistema) i contrasenya.  

 

Gestor de client 

Són els treballadors que ajudaran al client a fer la petició de l’evolutiu, a més de 
valorar econòmicament l’esforç que suposa tirar endavant l’evolutiu. També podran 
consultar estadístiques generals dels clients i personals, com per exemple hores totals 
dedicades a un client, hores personals dedicades en total a un evolutiu o distribució de 
temps per categoria. 

De cada gestor de client s’emmagatzemarà el nom i cognoms, correu electrònic (amb 
el qual s’identificarà al sistema) i contrasenya.  

 

Client 

El sistema emmagatzemarà el nom i cognoms del client (o nom d’empresa), un correu 
electrònic (que serà l’usuari d’accés) i una contrasenya.  

Els clients podran veure els evolutius que tenen associats, a més de les tasques que 
contenen. De les tasques podran veure tota la informació excepte les anotacions 
internes.  

També podran consultar estadístiques bàsiques, com hores totals dedicades a cada 
evolutiu o distribució del temps dedicat per categoria. 

 

Direcció 

Hi haurà un usuari (que es podrà fer servir per més d’una persona si cal) que podrà 
consultar estadístiques internes de l’aplicació, com la distribució del temps dedicat per 
treballadors, clients o categoria. 

Aquest usuari tindrà un nom, que presumiblement serà el de l’empresa consultora, un 
usuari i una contrasenya.  

 

Valoració 

Cada valoració estarà associada a un client i a una tasca. La valoració constarà d’un 
valor numèric del 1 al 5 i d’un comentari. El valor numèric és la informació mínima que 
contindrà, mentre que el comentari serà opcional.  
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Projecte 

Reflectirà els projectes associats a cada client. S’identificaran per un nom i s’indicarà si 
és un desenvolupament propi o de tercers. 

 

Evolutiu 

L’evolutiu serà el contenidor que agruparà les tasques. Aquest tindrà un nom descriptiu 
i un breu text indicant els objectius del mateix, a més del projecte relacionat. També 
s’indicarà en quin estat es troba, en anàlisi, obert o tancat. 

 

Categoria 

Les categories constaran únicament d’un nom. Aquestes serviran per a poder 
classificar mínimament les tasques dins de cada evolutiu.  

 

2.6 Casos d’ús 
 
Dividim els casos d’ús segons els rols definits de la següent manera: 

 

No registrat 

CU_01: Login al sistema 

CU_02: Recuperar contrasenya d’accés oblidada 

 

Client / Desenvolupador 

CU_04: Consultar llistat d’evolutius 

CU_05: Consultar llistat de tasques d’un evolutiu 

 

Client 

CU_03: Crear una petició d’evolutiu menor 

CU_06: Consultar informació d’una tasca 

CU_07: Valorar una tasca 

CU_08: Consultar estadístiques bàsiques (distribució d’hores dedicades per evolutiu i 
per categoria) 

 

Gestor de client / Desenvolupador 

CU_09: Consultar un llistat de clients 
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Administrador 

CU_10: Crear usuaris 

CU_11: Modificar les dades d’un usuari  

CU_12: Eliminar un usuari  

CU_13: Consultar un llistat d’usuaris 

 

Desenvolupador 

CU_14: Crear una tasca 

CU_15: Modificar una tasca 

CU_16: Eliminar una tasca 

CU_17: Modificar les dades d’un evolutiu  

CU_18: Eliminar un evolutiu 

CU_19: Consultar un llistat de categories 

CU_20: Crear una categoria 

CU_21: Modificar el nom d’una categoria  

CU_22: Eliminar una categoria  

CU_23: Consultar estadístiques de clients (distribució de temps total per evolutiu o 
categoria) 

CU_24: Consultar estadístiques personals (distribució de temps dedicat per categoria, 
client o evolutiu) 

CU_25: Buscar una tasca en el sistema 

 

Direcció 

CU_26: Consultar distribució de temps per treballador 

CU_27: Consultar distribució de temps per client 

CU_28: Consultar distribució de temps per evolutius de client 

CU_29: Consultar distribució de temps per categoria 

Gestor de client 

CU_30: consultar llistat de projectes d’un client 

CU_31: afegir un projecte 

CU_32: modificar un projecte 

CU_33: eliminar un projecte 
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Diagrames dels casos d’ús 

 

No registrat

CU_01: Login al sistema CU_02: Recuperar contrasenya d accés oblidada

Client

Gestor de client

CU_04: Consultar llistat d evolutius

CU_03: Crear una petició d evolutiu menor

<<extender>>

CU_30: consultar llistat de projectes d un client

CU_31: afegir un projecte CU_32: modificar un projecte

CU_33: eliminar un projecte

<<extender>>

<<extender>> <<extender>>

 

 

 

 

 

Client Desenvolupador

CU_04: Consultar llistat d evolutius

CU_05: Consultar llistat de tasques d un evolutiu

<<extender>>

Direcció

CU_26: Consultar distribució de temps per treballador

CU_27: Consultar distribució de temps per client

CU_28: Consultar distribució de temps per evolutius de client

CU_29: Consultar distribució de temps per categoria
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Client

CU_04: Consultar llistat d evolutius

CU_05: Consultar llistat de tasques d un evolutiu

<<extender>>

CU_06: Consultar informació d una tasca

<<extender>>

CU_07: Valorar una tasca

<<extender>>

CU_08: Consultar estadístiques bàsiques 

 

 

 

 

Gestor de cient Desenvolupador

CU_09: Consultar un llistat de clients

Administrador CU_13: Consultar un llistat d usuaris

CU_10: Crear usuaris

CU_11: Modificar les dades d un usuari 

CU_12: Eliminar un usuari 

<<extender>>

<<extender>>

<<extender>>
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Desenvolupador

CU_04: Consultar llistat d evolutius

CU_05: Consultar llistat de tasques d un evolutiu

<<extender>>

CU_09: Consultar un llistat de clients <<extender>>

CU_14: Crear una tasca

<<extender>>

CU_15: Modificar una tasca
<<extender>>

CU_16: Eliminar una tasca

<<extender>>

CU_17: Modificar les dades d un evolutiu 

CU_18: Eliminar un evolutiu

<<extender>>

<<extender>>

CU_25: Buscar una tasca en el sistema

<<extender>>

CU_19: Consultar un llistat de categories

CU_20: Crear una categoria

CU_21: Modificar el nom d una categoria 

CU_22: Eliminar una categoria 

<<extender>>

<<extender>>

<<extender>>

CU_24: Consultar estadístiques personals

CU_23: Consultar estadístiques de clients 

 

 



UOC – EIMT / GEI / TFG SGC - SSO4EP                  

24   

3. Disseny 
 

3.1 Introducció 
 
En aquest document s’argumentarà la selecció de plataformes sobre les quals 
funcionarà SSO4EP. A continuació es s’explicarà el patró de desenvolupament que es 
farà servir per a implementar les funcionalitats, i tot seguit s’exposaran una sèrie de 
wireframes on hi haurà el disseny bàsic de pantalles de l’aplicació. Finalment, es 
presentarà el disseny de la base de dades. 
 

3.2 Selecció de plataformes base 
 
Gestor de continguts 

Hi ha una sèrie de funcionalitats que, tot i no ser les principals del sistema, són 
essencials per al funcionament del mateix, tals com la gestió d’usuaris, la gestió de 
menús i pàgines a més els permisos i control d’accés corresponents.  

El calendari ajustat no permet dedicar temps a aquest tipus de funcionalitats. També es 
valora que tenint disponible al mercat productes que donen solució immediata i 
altament provada a aquestes funcionalitats no val la pena invertir temps en aquest 
sentit. 

Per aquest motiu es decideix fer servir com a base per a la web de l’aplicació un CMS 
(Content Management System) o gestor de continguts que ja contingui tota la 
funcionalitat bàsica que es necessita, per poder dedicar el màxim de temps possible de 
desenvolupament a funcionalitats productives.  

D’entre l’alta gamma de gestors de contingut que hi ha al mercat, s’escull Joomla! [4] 
per l’adequació a les necessitats i l’experiència prèvia, evitant així dedicar temps en 
esbrinar com funcionen el sistema de permisos, la gestió d’usuaris, la creació de 
menús i pàgines i l’API per interaccionar amb el sistema. 

 

Sistema de gestió de base de dades 

Per una altra banda, Joomla! necessita un gestor de bases de dades per a funcionar. 
Aquest és compatible amb MySQL, PostgreSQL i MSSQL Server. D’entre aquestes 
opcions, s’optarà per MySQL Community Edition [3].  

En primer lloc es descarta l’opció de Microsoft per no ser de codi obert, i seguidament 
es descarta PostgreSQL a favor de MySQL per la forta recomanació de la comunitat 
d’usuaris, degut a que pot haver-hi algunes funcionalitats d’extensions que ocasionin 
problemes.  

Val a dir també que l’opció escollida dona una seguretat personal (per experiència 
prèvia) de tenir una estabilitat que és una incògnita amb PostgreSQL, per no dir que 
ens estalviem el risc d’haver de solucionar possibles problemes de compatibilitat 
futurs.  

 

 

 

 

 



UOC – EIMT / GEI / TFG SGC - SSO4EP                  

25   

Llenguatge de programació 

El llenguatge de programació principal que es farà servir serà PHP, sobre el qual el 
mateix gestor de continguts està desenvolupat. No obstant, l’aplicació es recolzarà 
notablement en l’ús de Javascript, concretament a través de la biblioteca jQuery.  

 

Servidor web i sistema operatiu 

Tota aquesta tecnologia s’haurà d’executar sobre un servidor web. Com a base es farà 
servir el sistema operatiu Ubuntu. Tenint en compte els requeriments del gestor de 
continguts i la filosofia d’escollir opcions de codi obert, les opcions es redueixen a 
Apache i Ngninx. El segon està orientat a alt rendiment i a gestionar milers de 
peticions simultànies, quelcom no serà necessari degut a la dimensió de l’aplicació i el 
públic al qual està adreçat: empreses que gestionin projectes dels seus clients.  

Per tant, la opció escollida és Apache [6], el qual es gestionarà a través del panell 
d’administració Webmin [2]. Si es donés el cas altament improbable de tenir 
problemes de rendiment per milers de connexions simultànies, la migració a un entorn 
amb Nginx no suposaria un problema degut a la compatibilitat amb el sistema operatiu.  

 

3.3 Selecció de patró de desenvolupament 
 
El patró de desenvolupament escollit és MVC Model-Vista-Controlador juntament amb 
façana. S’escull aquesta opció per la fàcil gestió del codi que suposa aquest model, a 
més de que fa que les funcionalitats siguin escalables i de senzill manteniment i 
reutilització.  

Amb aquest patró separarem la lògica de negoci de la interfície d’usuari a través d’un 
controlador entre els dos. La façana permetrà unificar la comunicació entre les accions 
de l’usuari i simplificar dependències. 

ControladorControlador
Vista

Controlador Model

Usuari

Procés d informacióActualitza

Façana

Accions

Flux de dades

Flux de dades

Vista
Vista

 

Les accions de l’usuari seran capturades per un fitxer Javascript que farà de façana. 
Aquest fitxer, per mitjà d’AJAX interactuarà amb el controlador indicant l’acció de 
l’usuari i les dades que siguin necessàries.  
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En aquest moment, segons l’acció de l’usuari el controlador modificarà el model (si cal) 
i posteriorment generarà la vista corresponent que s’encarregarà de retornar a la 
façana la informació que pugui ser necessària per actualitzar la interfície d’usuari.  

La façana finalment carregarà la vista d’usuari per a que aquest rebi la resposta a 
l’acció que ha iniciat el procés. 

No s’ha aplicat el model clàssic MVC degut a que gran part de la funcionalitat serà 
implementada amb AJAX. La façana permetrà fer d’enllaç entre l’usuari i la lògica 
interna de l’aplicació. Seguint aquesta metodologia ens estalviem crear un gran 
nombre de pàgines i elements de menú dins el gestor de continguts, el qual, al mateix 
temps, facilitarà enormement la gestió de permisos d’accés.  

 
 

3.4 Disseny de la interfície d’usuari 
 
CU_01: Login al sistema 
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CU_02: Recuperar contrasenya d’accés oblidada 

 

CU_03: Crear una petició d’evolutiu menor 
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CU_04: Consultar llistat d’evolutius 

 

 

*Els botons inferiors només apareixeran al client en cas de que l’estat actual del 
projecte sigui “finalitzat”, de manera que el client el pot passar a “tancat” o a 
“desenvolupament” de nou. 
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CU_05: Consultar llistat de tasques d’un evolutiu 

 

CU_06: Consultar informació d’una tasca 
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CU_07: Valorar una tasca 

 

CU_08: Consultar estadístiques bàsiques (distribució d’hores dedicades per evolutiu i 
per categoria) 
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CU_09: Consultar un llistat de clients 

 

CU_10: Crear usuaris 
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CU_11: Modificar les dades d’un usuari  

 

CU_12: Eliminar un usuari  
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CU_13: Consultar un llistat d’usuaris 

 

CU_14: Crear una tasca 
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CU_15: Modificar una tasca 

 

CU_16: Eliminar una tasca 
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CU_17: Modificar les dades d’un evolutiu  

 

CU_18: Eliminar un evolutiu 
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CU_19: Consultar un llistat de categories 

 

CU_20: Crear una categoria 
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CU_21: Modificar el nom d’una categoria  

 

CU_22: Eliminar una categoria  
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CU_23: Consultar estadístiques de clients (distribució de temps total per evolutiu o 
categoria) 

CU_24: Consultar estadístiques personals (distribució de temps dedicat per categoria, 
client o evolutiu) 

 

CU_25: Buscar una tasca en el sistema 
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CU_26: Consultar distribució de temps per treballador 

CU_29: Consultar distribució de temps per categoria 
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CU_27: Consultar distribució de temps per client 

CU_28: Consultar distribució de temps per evolutius de client 

 

CU_30: consultar llistat de projectes d’un client 

 



UOC – EIMT / GEI / TFG SGC - SSO4EP                  

41   

 
CU_31: afegir un projecte 

 

CU_32: modificar un projecte 
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CU_33: eliminar un projecte 
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3.5 Disseny de la base de dades 
 

A continuació es pot observar el diagrama d’entitat-relació. En negreta s’ha destacat 
les claus primàries de cada entitat. Cada tasca estarà associada a 2 usuaris (client i 
desenvolupador), mentre que un usuari pot estar associat a cap o a múltiples tasques.  

Entre Tasca i Usuari hi ha una tercera entitat que les relaciona: Valoració. Cada 
valoració és feta per un usuari (amb rol de client) i associada a una tasca determinada.  

Per una altra banda, es pot observar com Tasca es relaciona amb categoria de manera 
que només pot pertànyer a una, en canvi una mateixa categoria pot estar associada a 
múltiples tasques o a cap. De forma semblant, cada tasca només pot pertànyer a un 
evolutiu, mentre que aquest està composat per una o més tasques.  

També s’ha reflectit el fet de que un evolutiu passarà per diferents estats durant el seu 
cicle de vida i en guardarem l’històric.  

A més, cada evolutiu està associat amb el client que el sol·licita, mentre que cada 
usuari amb rol de client tindrà associats tots els evolutius que hagi sol·licitat.  

Per diferenciar els tipus d’usuaris tenim a l’entitat Rol, de manera que cada usuari pot 
estar associat a un o més rols i cada rol pot estar associat a múltiples usuaris.  

Finalment, comentar que s’han fet servir enumeracions per a definir els estats en que 
una tasca o un evolutiu poden estar. 

 

Tasca

titol : varchar(50)
descripcio : text
anotacions : text

id : int

<<enumeration>>

EstatTasca

pendent
iniciada
acabada

estat : EstatTasca
inici : DateTime
fi : DateTime
temps : int

Categoria

id : int
nom : varchar(50)

Usuari

id : int
nom : varchar(50)
email : varchar(255)
password : varchar(50)

Rol

id : int

nom : varchar(50)

Evolutiu

id : int
titol : varchar(50)
estat : EstatEvolutiu
descripcio : text

<<enumeration>>

EstatEvolutiu

analisi

desenvolupament

tancat

Valoracio

idUsuari : int
idTasca : int
puntuacio : int
comentari : text

1 *
1..*

1

compòs per

1

*

1

1

*

2

associada1

*

1..*

pertany

1

*

Sol·licita

valoracio

finalitzat

Projecte

id : int

nom : varchar(50)

* 1

HistorialEstats

idEvolutiu : int
comentari : text
data : DateTime

1

*canvis d'estat
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4. Construcció, proves i tancament 
 

4.1 Introducció 
 
En aquest document es fa primerament un recorregut per els aspectes clau de la 
construcció de l’aplicació, fent tot seguit una presentació dels jocs de prova executats i 
el corresponent anàlisi i valoració dels mateixos. 

A continuació, es presenta un manual d’instal·lació del prototip i s’esquematitzen els 
passos necessaris que composarien el pla d’implantació a un entorn real. 

 

4.2 Construcció 
 
El prototip s’ha construït sobre un servidor web gestionat per Virtualmin, que 
bàsicament el que fa és simplificar i unificar la gestió del host virtual, les bases de 
dades i l’entorn necessari.   

Partint de la instal·lació neta d’un Ubuntu server 14.04, per a instal·lar Virtualmin la 
opció més senzilla i ràpida ha resultat ser fer servir l’script que ens faciliten que 
s’encarrega de preparar absolutament tot.  

Un cop instal·lat, s’ha hagut de crear un servidor virtual, que és l’entorn on s’ha 
desenvolupat el prototip. A més, s’ha creat la base de dades i l’accés FTP per a poder 
accedir a l’arrel del lloc web.  

Quan l’entorn ha estat preparat per a ser usat, s’ha procedit a descarregar i instal·lar 
Joomla, que és el gestor de continguts que ens servirà de base per a la web. Durant la 
instal·lació es determina part de la informació del lloc web, però posteriorment la 
podem completar o modificar des del backend de Joomla, a través del menú Sistema > 
Configuración global. 

A la pestanya Sitio podem configurar el nom del lloc web, la configuració de les URL’s 
amigables i algunes metadades.  

 

 

 

https://www.virtualmin.com/download
https://doxfer.webmin.com/Webmin/Create_Virtual_Server
https://downloads.joomla.org/
https://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla/es
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Des de la pestanya Servidor es pot determinar l’ús d’HTTPS i la forma en què 
s’enviaran els correus electrònics del sistema (per exemple, quan es vulgui recuperar 
una contrasenya). 

 

En aquest cas concret s’ha forçat el protocol HTTPS a tot el lloc web: backend i 
frontend. S’ha fet servir un certificat SSL gratuït de Let’s Encrypt. Els correus 
electrònics del sistema s’envien per PHPMail, tot i que en un entorn real seria molt 
convenient configurar una bústia enviadora a través d’SMTP. 

El contingut de les pàgines es gestiona des de Contenido > Artículos, on s’han creat 
totes les pàgines que enllaçaran amb elements de menú. El contingut d’aquestes 
pàgines es composa d’un o varis contenidors buits amb un identificador, on es 
carregaran les vistes corresponents a través d’Ajax. 

Els elements de menú es creen des de Menús > Gestionar > Añadir. SSO4EP consta 
de dos menús diferents: un ocult que mai serà visible al usuari (pàgina de login) i el 
menú principal que apareix un cop ens hem logat i que només usuaris amb permisos 
adequats poden veure. A cada element de menú s’ha indicat quin nivell d’accés és el 
necessari per accedir-hi.  

Els grups d’usuaris es gestionen des de Usuarios > Grupos. S’han creat els grups 
corresponents als diferents rols del sistema com a subgrups de Registered.  

 



UOC – EIMT / GEI / TFG SGC - SSO4EP                  

46   

Posteriorment, s’han creat els nivells d’accés associats a aquests grups des de 
Usuarios > Niveles de acceso. Cada nivell d’accés s’associa a un grup d’usuaris (o a 
més d’un). 

 

 

 

Podem veure com, dins la configuració d’un element de menú, podem indicar quin 
nivell d’accés es correspon: 
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D’aquesta manera podem unificar tots els elements de menú sota un mateix menú: 

 

I cada usuari només veurà els que li correspon. Per exemple, en el cas dels 
desenvolupadors: 

 

Mentre que els clients veuran aquest altre menú: 
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Per al disseny de la web s’ha fet servir una plantilla blanca anomenada T3 Blank 
Template [5], que ja inclou el framework CSS Bootstrap i l’enllaç amb les icones de 
Font Awesome, utilitzades en el menú i botons. La configuració bàsica de la plantilla es 
pot trobar a Extensiones > Plantillas, fent clic a la plantilla corresponent. 

A la pestanya Theme s’ha indicat el logotip i el nom del lloc web. A la pestanya Layout 
s’ha determinat l’estructura bàsica i les posicions on es podrà, posteriorment, carregar 
informació. El que s’ha fet és crear un layout personalitzat basat en un existent. A la 
pestanya Add-ons s’ha activat l’efecte de menú desplegable. Finalment, des de la 
pestanya Custom code ha sigut possible enllaçar el projecte amb totes les llibreries 
externes i arxius, com jQuery, els enllaços cap a la façana o arxius CSS addicionals.  

 

 

 

http://www.t3-framework.org/downloads.html
http://www.t3-framework.org/downloads.html
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Tal i com s’ha comentat anteriorment, s’ha personalitzat el layout de la plantilla. Al fer-
ho, s’han generat automàticament els arxius a la ruta 
/templates/t3_bs3_blank/local/tpls. Concretament, a l’arxiu sso4ep-layout.php podem 
veure el següent codi: 

 

El què es fa en aquest arxiu és cridar els blocs que formaran el layout. S’han destacat 
els blocs que s’han creat per a fer la personalització. Aquests blocs es poden trobar a 
la ruta /templates/t3_bs3_blank/tpls/blocks i el que s’ha fet és duplicar el bloc que hi 
havia prèviament i personalitzar el codi segons ha convingut. 

Per a la pàgina de login hi ha una plantilla a part (també T3 Blank) però amb alguns 
petits canvis, per exemple, l’accés al menú, que no existeix. Per a fer-ho s’ha procedit 
de la mateixa manera, creant i editant els blocs que s’han necessitat.  
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La fulla d’estils on s’ha codificat el CSS necessari es troba a 
/templates/t3_bs3_blank/css/custom.css. 

 

Un cop s’ha tingut preparada la base de la web amb l’estructura i els estils necessaris, 
ja s’ha procedit a construir la funcionalitat de l’aplicació.  

 

Sistema de login i recuperació de contraseya 

S’ha aprofitat la pròpia funcionalitat de Joomla, fent un template override del 
component d’usuaris que inclou Joomla per a fer les personalitzacions corresponents, 
que són bàsicament l’aspecte dels formularis de login i reseteig de contrasenya. El 
codi es pot trobar a /templates/t3_bs3_blank/html/com_users on hi ha dos directoris: 
login i reset. Dins es poden trobar les vistes corresponents als subsistemes de login i 
recuperació de contrasenya. 

Funcionalitats de SSO4EP 

La resta de funcionalitats s’han desenvolupat des de zero, aprofitant però l’API de 
Joomla per a fer les integracions necessàries amb el sistema. El codi que s’ha 
necessitat està disponible a /_sso4ep on s’hi pot trobar els subdirectoris per a la 
façana, controladors, model i vistes. 

La gran majoria de funcionalitats de SSO4EP es basen en llistat, consulta, alta, 
modificació i eliminació d’elements, ja siguin projectes, usuaris, tasques, categories, 
etc... El que s’ha fet en cada cas és, primer desenvolupar el llistat d’elements, per 
posteriorment enllaçar des del llistat les opcions corresponents a consulta, edició i 
eliminació segons escau.  

Per als llistats d’elements s’han fet servir datatables [7]. Ha sigut de molta utilitat un 
plugin desenvolupat per a integrar-se amb el framework CSS Bootstrap. És molt senzill 
d’utilitzar, simplement s’ha de generar l’HTML corresponent a la taula de dades 
indicant alguna classe o identificador per a localitzar la taula amb un selector. 
Posteriorment es fa la crida al plugin i per pantalla obtenim una taula completament 
dinàmica i funcional, automatitzant la paginació, la ordenació i la cerca de dades que 
pugui contenir.  

 

L’alta i modificació d’ítems s’ha dut a terme a través de formularis HTML i interacció 
amb la base de dades mitjançant del model corresponent.  

https://datatables.net/
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Per a fer algunes indicacions a l’usuari en els formularis o en els llistats, s’han fet servir 
tooltips, que permeten mostrar informació addicional al passar el cursor per sobre de 
determinats elements. Els tooltips utilitzats són els que porta integrats per defecte 
Bootstrap.  

 

Concretament per a la part de gestió d’usuaris, ha sigut necessari utilitzar l’API de 
Joomla, aconseguint amb molt poques línies de codi interaccionar amb el sistema 
d’usuaris i rols del gestor de continguts. També s’ha utilitzat l’API de Joomla per a 
casos on ha sigut necessari obtenir les dades de l’usuari logat i en els fitxers 
corresponents al model, per a interaccionar amb la base de dades.  

El buscador de tasques s’ha implementat amb un formulari que permet buscar per els 
camps que ens interessin relacionats amb una tasca, utilitzant una consulta SQL 
dinàmica que es genera segons quins camps s’omplin, permetent així fer recerques 
acurades o generals.  
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Per a les pàgines d’estadístiques s’han utilitzat les eines que proporciona Google per a 
generar gràfics interactius [8].  

 

 

Google proporciona uns fitxers Javascript que cal utilitzar per a generar diferents tipus 
de gràfics, a més d’exemples que permeten entendre ràpidament com utilitzar-los. 

 

 

https://developers.google.com/chart/
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Tal i com es va explicitar al document de disseny, s’ha seguit un patró de 
desenvolupament MVC amb façana d’aquesta manera: 

 

Un exemple d’aplicació del patró el podem veure quan un desenvolupador accedeix al 
menú de clients per a veure’n el llistat. Al fer clic a l’element de menú, Joomla carrega 
el contingut associat al mateix, que únicament conté aquest codi: 

 

Per a l’exemple tindrem en compte únicament el div amb identificador “menu-clientes”. 
Les altres caixes serveixen per a mostrar per pantalla opcions posteriors (com llistat 
d’evolutius d’un client) seguint la mateixa dinàmica que s’explica a continuació. 

En aquest punt entra en joc la façana, que detecta que a la vista hi ha aquest 
identificador i executa aquest codi: 
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Quan es detecta l’identificador al carregar la pàgina, es fa la crida a la funció 
customAjaxCall (que com el seu nom indica, s’encarrega de gestionar les crides Ajax) 
passant com a paràmetre el següent: 

 les variables que necessitarà el controlador (com a mínim sempre s’indicarà el 
valor de la variable function, després veurem per què) 

 el nom del controlador 

 el selector de la caixa que mostrarà el resultat 

 funcions per executar abans i després de la crida Ajax (en aquest cas es passa 
una funció per executar un cop s’ha carregat el contingut, que inicialitza la taula 
de clients utilitzant el plugin esmentat abans). 

La crida Ajax (façana) es comunica amb el controlador, on es pot veure aquest codi: 

 

El controlador conté una sentència switch sobre la variable function que comentàvem 
abans, per saber exactament quina part del codi cal executar. En aquest cas, 
primerament s’interacciona amb el model per a obtenir el llistat de clients, que 
s’aconsegueix a través del mètode estàtic getCustomersList. 

 

Un cop es té el llistat de clients del sistema, es crida a la vista showClientListView 
passant com a paràmetre la llista. La vista prepara el codi HTML corresponent i retorna 
el resultat a la façana per a ser mostrat a l’usuari (recordem que a la crida Ajax 
indicàvem el selector de la caixa on s’havia de carregar el resultat).  

Com a resultat obtenim el llistat de clients: 
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4.3 Jocs de proves 
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En el test 8 no es controla que l’usuari no esculli un valor numèric del 1 al 5: 

 

Tot i que el comentari és opcional, el valor numèric és 
obligatori, per tant si l’usuari no escull cap opció, 
s’hauria d’impedir continuar, quelcom no és així.  

Quan l’usuari no especifica res s’insereix valor 0, i això 
no és correcte. 

 

 

 

 

 

Tot i que el cicle de vida funciona correctament, el gestor de client no pot tancar 
l’evolutiu, només ho pot fer el client, per tant no s’està contemplant l’escenari en que el 
client no accepta el pressupost i el gestor de client ha de tancar el projecte, per tant 
faltaria que el gestor pugui tancar l’evolutiu en qualsevol moment per cobrir escenaris 
diversos on, pel motiu que sigui, l’evolutiu no es duu a terme o no es finalitza. 

 

 

 

4.4 Valoració i validació de resultats 
 
Tot i que la funcionalitat desenvolupada cobreix tot l’abast que es va definir inicialment 
i en les proves s’ha vist que funciona correctament, hi ha certs aspectes que s’haurien 
de modificar per a millorar l’experiència d’usuari que els jocs de proves no han tingut 
en compte i que queden fora de l’abast d’aquest projecte, tot i que a continuació es 
plantejaran propostes d’evolutiu. 
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Per una banda, seria necessari implementar un sistema de notificacions, per correu 
electrònic, de manera que quan un client fa una nova sol·licitud d’evolutiu, els gestors 
de client rebin un avís.  

De la mateixa manera, els clients haurien de ser avisats quan una tasca es finalitza 
(per animar a valorar-la, per exemple). L’important és que quan un evolutiu canviï 
d’estat, les parts implicades en tinguin constància.  

Per una altra banda, el fet de no utilitzar labels en els formularis i recórrer sempre als 
placeholder, fa que quan es criden les vistes d’edició, ja sigui de categories, tasques o 
evolutius, sigui poc intuïtiu esbrinar a què correspon el valor d’alguns camps. Un 
exemple clar es troba al editar una tasca, on veiem el següent: 

 

Qui no hagi fet servir l’aplicació no sabrà a primer cop d’ull quina és la descripció i 
quines les anotacions internes (zona esquerra). Evidentment al llegir el contingut del 
camp desapareixen els dubtes, però dificulta en certa manera la usabilitat.  

Passa el mateix amb les dates d’inici i fi de la tasca o amb els minuts d’esforç que 
suposa la tasca (30 minuts).  

Una possible solució seria fer aparèixer labels en els formularis d’edició, o bé utilitzar 
hints o pistes per als camps que poden generar dubtes. 

Una altre aspecte a refinar seria la ubicació dels botons que permeten modificar l’estat 
dels evolutius. Ara mateix apareixen en la vista de detall de l’evolutiu, només visibles 
en funció de l’estat actual i de l’usuari logat. Per exemple, quan un evolutiu està en 
estat d’anàlisi, només un gestor de client veurà el botó per passar-lo a estat de 
valoració.  

Aquests botons queden una mica amagats, una possible solució seria afegir-los en el 
llistat d’evolutius, d’es d’on s’accedeix a la resta d’accions que es poden executar en 
relació a cada un. 

Un aspecte que pot ser molest és la restricció d’eliminació d’elements: no es poden 
eliminar projectes si hi ha evolutius associats, de la mateixa manera que no es poden 
eliminar evolutius si hi té tasques creades. Tampoc es poden eliminar categories si 
alguna tasca té la categoria associada.  

En cas de necessitar eliminar un projecte sencer, no hi ha forma ràpida de fer-ho a 
través de la web, s’han d’eliminar les tasques una a una, eliminar l’evolutiu i després el 
projecte (a no ser que es faci ràpidament a través de la base de dades).  

Per evitar això, es contempla la opció de que l’usuari pugui eliminar elements i que els 
la informació associada s’eliminin automàticament en cascada per a mantenir la 
integritat referencial.  

Finalment, tot i que s’ha intentat fer compatible tot el contingut visual a tot tipus de 
resolució i dispositiu, hi ha elements que fan que el resultat sigui millorable: les taules 
on apareixen llistats d’elements.  
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Les taules utilitzades són molt útils ja que permeten fer cerques, ordenar per columnes 
i accedir de forma ràpida a les accions possibles que es poden efectuar sobre cada 
ítem. El principal inconvenient és adaptar aquestes taules a dispositius mòbils, el qual 
no ha sigut en cap moment un dels objectius principals per motius de calendari. 

 

Propostes d’evolutius de SSO4EP 

Per a corregir les carències detectades en la valoració anterior, es proposa distribuir en 
una sèrie d’evolutius totes les correccions necessàries: 

Evolutiu 1 – Notificacions i política d’eliminació de dades: 

 Implementació d’un sistema de notificacions a usuaris, on cada un pugui 
configurar quins avisos del sistema vol rebre, segons el seu perfil o rol: 
notificacions sobre canvi d’estat d’un evolutiu, valoració de tasques, tancament 
de projecte, etc. 

 Implementació d’un panell d’opcions des d’on l’administrador pugui configurar la 
política d’eliminació de dades per cada tipus d’element de sistema, per 
exemple, permetent eliminació en cascada d’evolutius (eliminant 
automàticament les tasques associades) però aplicar una política restrictiva per 
als projectes (no es podria eliminar un projecte si conté evolutius).  

 

Evolutiu 2 – Millora de l’experiència d’usuari: 

 Correcció dels formularis d’edició de dades, afegint labels per a evitar 
confusions. 

 Millora en les opcions de canvi d’estat dels evolutius, afegint els controls 
corresponents en la pròpia vista de llistat. 

 Adaptació completa a tot tipus de resolució de pantalla, fent les modificacions 
necessàries sobre les taules i la resta d’elements que no acabin d’adaptar-se 
completament.  
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4.5 Pla d’implantació del prototip 
 
Per a efectuar una implantació de SSO4EP en un entorn real amb èxit, s’haurà de tenir 
en compte varis aspectes i seguir una sèrie de passos. 

Com a base, es necessiten uns requeriments mínims per a que l’aplicació pugui 
funcionar correctament. Per a ser executat, SSO4EP necessita:  

- Servidor web Apache 

- Base de dades MySQL 5.5.60 o superior 

- Compatibilitat amb PHP 5.6 o superior 

- Configuració de PHP estàndard 

- Activació de mòdul d’URL’s amigables mod_rewrite 

 

A més, s’hauran de seguir aquests passos: 

1. Desenvolupament del producte final, duent a terme els dos evolutius proposats 
anteriorment 

2. Implantació: 

a. Configuració del servidor on s’allotjarà l’aplicació, que haurà de ser 
accessible a través d’Internet, mentre que l’entorn ha de complir amb 
els requisits SSO4EP, sent necessari instal·lar i configurar el programari 
mínim per a executar l’aplicació.  

b. Allotjament de l’aplicació, restaurant còpia de seguretat del producte 
final. 

c. Execució de jocs de proves complets, tenint en compte funcionalitat, 
usabilitat i rendiment. 

d. Confecció del manual d’usuari, separat en diferents documents, un per 
cada rol. 

e. Formació bàsica als usuaris. 

f. Configuració a nivell d’aplicació. L’administrador haurà de crear els 
usuaris del sistema, mentre que els desenvolupadors i gestors de client, 
quan tinguin accés, hauran de crear les categories que considerin 
oportunes i donar d’alta els projectes dels clients dels quals 
s’acceptaran sol·licituds d’evolutiu.  

3. Acceptació del producte per part dels interessats 

4. Seguiment posterior i verificació d’expectatives satisfetes per part del client 

5. Establir un pla de manteniment periòdic. El CMS Joomla i els seus components 
necessitaran ser actualitzats a mesura que surtin noves versions, al igual que el 
framework utilitzat com a plantilla. Aquest aspecte és crucial per evitar 
possibles forats de seguretat futurs. 
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5. Conclusions 
 

5.1 Lliçons apreses 
 
Planificar adequadament el projecte és molt important per a marcar el camí a seguir. A 
més, és del tot necessari fer un seguiment periòdic d’aquesta planificació i fer les 
correccions oportunes quan no coincideix el desenvolupament real amb l’esperat. Una 
planificació honesta permet complir amb als objectius marcats inicialment, és una guia 
totalment imprescindible que permet saber en tot moment en quin punt ens trobem i el 
que queda per recórrer.  
 
Fer estimacions acurades del temps que comportaran les tasques requereix tenir una 
habilitat que només l’experiència permet refinar. És important que les persones 
encarregades de fer estimacions tinguin recorregut per a aconseguir planificar els 
tempos de forma adequada.  
 
L’anàlisi i el disseny previs marcaran enormement qualitat final de tot projecte. 
Aquestes són les tasques que més esforç requereixen i, per tant, les que necessiten 
una dedicació més notòria en relació al total de la duració del projecte. Com més es 
refinin aquests documents, més fàcil resulta el desenvolupament i menys imprevistos 
sorgeixen.  
 

 

5.2 Assoliment d’objectius 
 
Tal i com es pot comprovar en l’informe de seguiment de la PAC 2 al segon annex, es 
va donar una situació que va induir en una desviació relativament important del 
calendari, el qual podria haver provocat que es donés l’escenari en el que s’hagués de 
redefinir l’abast del projecte.  
 
Finalment es va poder reconduir la situació satisfactòriament i s’ha pogut complir amb 
tots els objectius marcats inicialment, deixant intacte l’abast previst. Val a dir però, que 
això ha sigut gràcies a l’experiència prèvia en les tecnologies que s’han fet servir i que 
no s’ha hagut de dedicar gaire temps a investigar com funcionava això o allò. 
 

 

5.3 Seguiment de la planificació i metodologia 
 
Tot i que la planificació definida inicialment s’ha pogut seguir en la seva major part, ha 
sigut necessari dedicar una part del temps a adaptar-la a la realitat, com s’ha comentat 
en l’apartat anterior. Això ha evitat que es produeixi un desviament afectant a la 
qualitat final del producte.  
 
S’ha pogut comprovar també que, al aplicar la metodologia descrita a l’assignatura de 
gestió de projectes, PMBOK  [1], seguint una organització i planificació en fases, ha fet 
possible sense cap mena de dubte l’assoliment satisfactori de tots els objectius, 
aconseguint així el desenvolupament final del prototip de SSO4EP. 
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5.4 Línies de treball futur 
 
Per a aconseguir una aplicació plenament funcional, s’hauria d’estendre aquest 
prototip per a poder gestionar, a part de les peticions d’evolutius menors, peticions de 
projectes nous o derivats.  
 
Per a fer-ho seria necessari afegir la lògica per tal de relacionar els grups de tasques 
que formarien el desenvolupament d’un projecte.  
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6. Glossari 
 
API: de les sigles en anglès Application Programming Interface. És codi que les 
aplicacions poden fer servir per interaccionar amb altres sistemes. 
 
Certificat SSL: certifica una identitat a través del protocol SSL (Secure Sockets 
Layer). Utilitzat normalment per a navegar de manera segura per Internet, xifrant la 
informació que viatja entre el client i el servidor. 
 
CMS: de les sigles en anglès Content Management System. Fa referència als 
sistemes gestors de continguts, que són plataformes com Joomla, Wordpress o Drupal 
que permeten crear la base d’un lloc web amb funcionalitats bàsiques per a la gestió 
de continguts, usuaris, plantilles, etc. 
 
Framework: anglicisme que fa referència a l’entorn de treball que permet aprofitar 
conceptes, pràctiques, criteris i artefactes servint com a referència per a desenvolupar 
programari. 
 
MVC: patró de desenvolupament Model Vista Controlador. És una tècnica que permet 
organitzar el codi separant la lògica de l’aplicació de la interfície d’usuari i del 
controlador que gestiona el flux d’accions.  
 
Override: anglicisme que fa referència a sobreescriure una part del codi d’una 
aplicació de tal manera que aquest no es vegi afectat per futures actualitzacions del 
programari. 
 
PMBOK: de les sigles en anglès Project Management Body of Knowledge. És on es 
presenten les pautes i estàndards de la gestió de projectes. 
 
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol o protocol de transferència simple de correu 
utilitzat per a l’intercanvi de missatges de correu electrònic.  
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8. Annexos 
 
8.1 Annex 1: PAC 1 Informe executiu d’inici de projecte 
 

 
 

Introducció 

Quan les empreses consultores de software realitzen evolutius de programari 
necessiten invertir un cert temps en obtenir prèviament la informació necessària per a 
organitzar i dur a terme les modificacions necessàries.  

A través de SSO4EP (Sistema de Suport Operatiu per a Evolutius de Programari) es 
donarà suport als treballadors per a que puguin obtenir aquesta informació podent 
optimitzar així els processos presents i futurs.  

 

Tasques planificades 
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Calendari previst 

 

 

Anàlisi de riscos 

 

 

Rols que intervindran en l'equip 

Tot i que el projecte s'executarà per una sola persona hi ha varis rols diferenciats per 
al procediment de desenvolupament: 

 

 Project manager: encarregat de la gestió i organització del projecte. 

 Equip: s'encarrega d'executar les tasques segons les indicacions donades per 
el project manager. Dins l'equip hi ha els dissenyadors, analistes i 
desenvolupadors. 
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Valoració econòmica 
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8.2 Annex 2: PAC 2 Informe de seguiment 
 

 
 
Introducció 

Segons la planificació, en aquest moment de projecte, hauria d’estar finalitzat tant 
l’anàlisi com el disseny. Degut a alguns inconvenients, l’anàlisi ha portat més temps del 
compte finalitzar-lo, el qual ha provocat un endarreriment en la confecció del disseny.  

Tot i així, els dos documents formaran part d’aquesta entrega. Aquest fet provoca un 
petit canvi en el calendari, que tot i que sigui menor podria tenir conseqüències en la 
propera fase.  

 

Indicadors d’estat del projecte 

Calendari Es produeix una lleugera modificació 

Abast Continua intacte segons la proposta inicial 

Qualitat Es manté el nivell de qualitat 

Cost Es manté el mateix cost 

Riscos Es mantenen els mateixos riscos 

Desviació: [Elevada] [Lleugera] [Cap] 

 

Situació general 

Durant el període entre el 15/03/2018 i el 11/04/2018 estava planificat tenir enllestits 
l’anàlisi i el disseny. Per motius laborals l’anàlisi no es va començar fins el dia 
22/03/2018.  
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La idea inicial era tenir acabat l’anàlisi per el dia 26/03/2018 i el disseny per el dia 
10/04/2018. Finalment els dos documents es van acabar el dia 12/04/2018, tot i que 
queda oberta la possibilitat a modificacions lleugeres sobre el disseny a l’inici de la 
propera fase. 

Tot i el retràs ocorregut respecte la planificació, s’aconsegueix complir amb la fita de 
lliurar els dos documents en aquesta fase, tenint en compte els dies extra que se’ns 
han proporcionat per al lliurament.  

 

Lliurables 

Anàlisi: document amb el desenvolupament de la fase d’anàlisi. 

Disseny: document amb el desenvolupament del disseny del sistema. 

Planificació: s’actualitza la planificació inicial segons les lleugeres modificacions que 
s’indiquen en l’informe. 

Informe de seguiment: es detalla l’estat actual del projecte i les decisions preses 
durant aquest període. 

 

Estat actual del projecte 

S’han completat les següents tasques: 

  2.2 Anàlisi 

    2.2.1 Definició de requeriments 

    2.2.2 Definició de l'estructura de l'aplicació 

    2.2.3 Definició de casos d'ús 

  2.3 Disseny 

    2.3.1 Selecció de plataformes base 

    2.3.2 Selecció del patró de desenvolupament 

    2.3.3 Disseny de la interfície d'usuari 

    2.3.4 Disseny de la base de dades 

  Informe seguiment PAC 2 

 

Tasques a iniciar a properament: 

  2.4 Construcció 

    2.4.1 Creació de l'estructura de la base de dades 

    2.4.2 Implementació de les vistes 

    2.4.3 Implementació del flux de dades 

  2.5 Proves i finalització 

    2.5.1 Jocs de proves 

    2.5.2 Valoració i validació de resultats 

    2.5.3 Manual de prova del prototip 

    2.5.4 Manual d’usuari 

  Informe de seguiment PAC 3 
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Decisions preses 

Durant aquest període s’ha donat el risc R1: 

 

Risc 
 

R1. Estimació de l'esforç planificat a les tasques equivocada 
 

Impacte  Retràs en l'elaboració del projecte 

Accions mitigadores 
 Replanificació de calendari al detectar l'endarreriment, es 

consumeix part de les 25 hores de marge   

Probabilitat  70% 

 

L’esforç estimat per a confeccionar el document d’anàlisi ha estat superior al planificat, 
mentre que l’esforç per a confeccionar el disseny ha sigut menor.  

Aquest relatiu equilibri és el que ha permès poder finalitzar tots dos documents. Degut 
a això, ha sigut necessària una lleugera modificació en la planificació, de la següent 
manera: 

  2.4 Construcció 16/04/2018 10/05/2018 

    2.4.1 Creació de l'estructura de la base de dades   

    2.4.2 Implementació de les vistes   

    2.4.3 Implementació del flux de dades   

  2.5 Proves i finalització 11/05/2018 29/05/2018 

    2.5.1 Jocs de proves   

    2.5.2 Valoració i validació de resultats   

    2.5.3 Manual de prova del prototip   

    2.5.4 Manual d’usuari   

  Informe de seguiment PAC 3 30/05/2018 30/05/2018 

 



UOC – EIMT / GEI / TFG SGC - SSO4EP                  

71   

Resumint, la construcció de l’aplicació s’enredereix 4 dies, però es manté la data de 
finalització. L’objectiu principal és que la resta de la planificació no es vegi afectada i es 
pugui continuar segons el plantejament inicial. Això provocarà uns primers dies 
intensius de feina.  

Aquest és el diagrama de Gantt actualitzat: 
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8.3 Annex 3: PAC 3 Informe de seguiment 
 

 
 
Introducció 

Segons la planificació, en aquest moment de projecte, hauria d’estar finalitzat tant el 
prototip com el document de proves i finalització. El desenvolupament es va començar 
amb quatre dies de retard i es va acabar dos dies després de la data prevista.  

Tot i així, s’ha tingut temps suficient per a confeccionar el document de proves i 
finalització.  

 

Indicadors d’estat del projecte 

Calendari Es produeix una lleugera modificació 

Abast Continua intacte segons la proposta inicial 

Qualitat Es manté el nivell de qualitat 

Cost Es manté el mateix cost 

Riscos Es mantenen els mateixos riscos 

Desviació: [Elevada] [Lleugera] [Cap] 
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Situació general 

Durant el període entre el 16/04/2018 i el 10/05/2018 estava planificat tenir el prototip 
de l’aplicació. El prototip es va finalitzar el 12/05/2018, provocant la pèrdua de dos dies 
per a la fase de proves i finalització.  

Tot i el retràs ocorregut respecte la planificació, s’aconsegueix complir amb la fita 
planificada per a aquesta fase.  

 

Lliurables 

Prototip: zip amb arxius en format jpa que permeten restaurar el prototip seguint les 
indicacions del document de proves i finalització. 

Proves i finalització: document amb la descripció del desenvolupament, jocs de proves, 
manual d’instal·lació del prototip i guia per al pla d’implantació a entorn real. 

Informe de seguiment: es detalla l’estat actual del projecte i les decisions preses 
durant aquest període. 

 

Estat actual del projecte 

S’han completat les següents tasques: 

  2.4 Construcció 

    2.4.1 Creació de l’estructura de la base de dades 

    2.4.2 Implementació de vistes, controladors i model 

    2.4.3 Implementació del flux de dades 

  2.5 Proves i finalització 

    2.5.1 Construcció i jocs de proves 

    2.5.2 Valoració i validació de resultats 

    2.5.3 Manual d’instal·lació del prototip 

    2.5.4 Pla d’implantació 

  Informe seguiment PAC 3 
 

Tasques a iniciar a properament: 

- Tasques post-projecte: 

o Memòria 

o Presentació virtual 

o Defensa del projecte 

o Publicació 

 

Decisions preses 

S’han fet uns petits canvis respecte la planificació del punt 2.5 Proves i finalització: 

- S’ha afegit l’apartat de “construcció” 

- No s’ha confeccionat manual d’usuari 

- S’ha confeccionat una guia per al pla d’implantació, que té en compte, entre 
altres, la confecció del manual d’usuari 
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8.4 Annex 4: Manual d’instal·lació del prototip 
 
Per a fer que el projecte tingui la màxima portabilitat possible, s’ha fet servir un 
component de backup que permet restaurar el lloc web en pocs passos de forma fàcil.  

Aquest software s’anomena Akeeba Backup i els fitxers que genera tenen l’extensió 
jpa, que no deixa de ser un arxiu comprimit amb tots els fitxers del gestor de continguts 
Joomla i la base de dades.  

Per a dur a terme la posada en marxa es donen dues opcions, fer servir el sistema 
amb dades d’exemple predefinides o restaurar una versió en blanc. A tenir en compte: 

 

Accés administratiu a Joomla: 

Accés backend /administrator 

Usuari:   admin 

Contrasenya:  Temporal2018! 

Accés a SSO4EP 

Usuari:   administrador@admin.com 

Contrasenya:  Temporal2018! 

 

Amb l’usuari administrador serà possible crear la resta d’usuaris del sistema. 

A més, en el fitxer de restauració amb dades d’exemple, també tindrem aquests 
usuaris (la contrasenya és sempre Temporal2018!): 

 

Clients:  

 cliente1@mail.com 

 cliente2@mail.com 

 cliente3@mail.com 

 cliente4@mail.com 

 cliente5@mail.com 

 cliente6@mail.com 

 

Gestor de Client: desarrollador1@dev.com 

 

Desenvolupadors:  

 desarrollador2@dev.com 

 desarrollador3@dev.com 

 

Direcció: direccion@direccion.com  
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Per a restaurar el sistema en un entorn compatible segons els requisits, només és 
necessari utilitzar els fitxers següents: 

 

- Fitxer de restauració en format jpa, a escollir entre: 

 site-sso4ep-testdata.jpa (amb dades d’exemple) 

 site-sso4ep-blank.jpa (sense dades d’exemple) 

- kickstart.php 

 

Pas 1: crear la base de dades amb el corresponent usuari en el nostre entorn. 

Pas 2: pujar els dos fitxers al servidor i accedir a través del navegador web al fitxer 
kickstart.php.  

Pas 3: seguir els passos que s’indiquen.  

 

Al accedir al fitxer kickstart.php, veurem això:  

 

 

En aquesta pantalla només hem de verificar que s’estigui detectant el nostre jpa en el 
camp Archive file. A continuació fem clic al botó Start de la zona inferior, sense 
modificar cap altre paràmetre. 

Veurem com es descomprimeix el contingut de l’arxiu de restauració: 
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Quan finalitzi el procés, farem clic al botó Run the Installer. El que veurem a 
continuació és un resum de paràmetres de configuració recomanats. Si tenim algun 
paràmetre en color vermell, haurem de modificar-lo per a poder continuar.  

Un cop ens assegurem de que tot està bé, fem clic a Next.  

 

Finalment, haurem d’indicar les dades d’accés a la base de dades que hem hagut de 
crear en el Pas 1: 

 

Un cop indicada aquesta informació, farem de nou clic a Next per a que les dades 
siguin restaurades a la BD. Veurem un missatge de confirmació i un botó per anar al 
pas final, on podrem indicar alguna configuració del lloc web: 
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Només ens queda fer clic per últim cop a Next per acabar. Veurem un missatge on 
se’ns indica que podem tancar la pestanya del navegador i tornar a la pestanya 
anterior, des de la qual podrem eliminar els arxius de restauració: 

 

 

 

Quan fem clic a Clean Up podrem accedir a l’entorn web de l’aplicació: 

 

Ja tenim SSO4EV restaurat. 
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Com generar un arxiu JPA 

En cas de que es facin modificacions i es vulgui generar un nou arxiu de backup per a 
ser restaurat en un altre entorn diferent, serà necessari accedir al backend de Joomla 
amb l’usuari admin.  

Un cop logats, accedim al menú Componentes > Akeeba Backup. 

 

 

Veurem opcions des d’on fer una nova còpia de seguretat (Backup Now) i gestionar les 
que ja s’han fet anteriorment (Manage Backups): 

 

Podrem afegir algun comentari o protegir l’arxiu de amb contrasenya: 

 

Un cop fet el backup podrem descarregar el JPA des de Manage Backups. 


