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Resum del projecte: 

El projecte que es presenta es basa en la creació d’una pàgina web per a una entitat esportiva, 

a partir d’un gestor de continguts de nom Joomla, basat en llenguatges PHP, SQL,HTML, 

Javascript i CSS, amb servidors Apache i base de dades MySQL. 

Aquesta web permet consultar informació general de l’equip i de l’entitat, dades actualitzades 

de totes les categories del club, inscripcions al club, i tot això mitjançant un registre a la web, 

el qual pot ser més o menys restrictiu segons la categoria.  

també incorpora una comunitat la qual és d’accés restringit només a usuaris de l’aplicació, en 

la qual es pot compartir i publicar informació de tot tipus, donar opinions, conèixer-se entre 

membres d’un mateix club, crear iniciatives, per a que els membres gaudeixin i a la vegada 

aportin a la entitat. 
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INTRODUCCIÓ 

 

PRESENTACIÓ 

 

Aquest projecte es basa en el disseny, configuració i creació de la pàgina web del club de hoquei 

línia Cent Patins de Rubí. 

Aquest club es va fundar al 1992,  però ha sigut a partir de l’any 2006 quan el club ha crescut 

d’una manera notable ,esportivament parlant, fins al punt que és l’únic club espanyol d’aquest 

esport que ha guanyat un títol europeu al màxim nivell. Tot això ha comportat un creixement 

de membres i de seguidors, i alguns aspectes en el funcionament del club han quedat antics pel 

moment en el que ens trobem i per la forma que està creixent el club, com s’explica en els 

següents paràgrafs: 

Es composa de directius, socis i personal dels equips (jugadors, entrenadors, delegats, 

fisioterapeutes). 

Quan es necessita comunicar amb algun membre del club ho fa per mail, per telèfon, per mitjà 

de paper, o personalment, ja que no conté una web en propietat on presentar la seva informació 

i relacionar-se amb la resta de components de l’entitat. Qualsevol tràmit es pot fer personalment 

a les instal·lacions del club: inscripció de jugador, canvi de dades personals, etc. Aquest fet sol 

succeir a la tardor, abans de començar les temporades de cada categoria. 

Es composa de diferents categories (Benjamí,Aleví,etc.) cadascuna amb lliga catalana, lliga 

estatal i copa del rei, amb  l’afegit de la competició europea a la categoria Sènior. En aquest 

apartat és on genera la majoria de notícies i interacció del club amb els seguidors durant una 

temporada (de Setembre a Juny). Els membres i seguidors s’informen a través dels diaris de la 

ciutat, o per mitjà d’una web feta per un seguidor, la qual no és propietat del club. 

El club s’ha adonat que necessita alguna forma per a poder interactuar amb tots els membres i 

els seguidors i a més poder-los informar i facilitar les tasques que cadascú realitza, mitjançant la 

seva pròpia web.  
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També saben que amb una aplicació web amb aquestes característiques, i adaptada a les 

tendències d’avui dia (com és la participació i contribució dels usuaris en la mateixa web, l’ 

anomenat web 2.0) posarà socialment el club al nivell que està en l’àmbit esportiu, amb els 

seguidors i els membres tenint més protagonisme que en aquest moments, i continuar creixent. 

És per això que el HCR Cent Patins m’ha proposat aquest projecte i així aconseguir aquests 

objectius. 

La motivació personal és aprendre més dels llenguatges i utilitats necessàries per a fer 

l’aplicació i poder tenir un projecte propi complet, senzill alhora de fer-lo servir, i útil potser per 

a altres clubs, no només el HCR Cent Patins, fins i tot, per altres tipus de projectes.  

També m’ha atret la idea de saber utilitzar el gestor de continguts Joomla, perquè he pogut 

comprovar que és una utilitat molt estesa en aquest món i em pot ser útil per a un futur, ja que 

no l’havia utilitzat abans. 

I un altre motivació és ajudar a un club de la meva ciutat a créixer en l’aspecte social i contribuir 

a la millora de la relació entre la entitat i la ciutat, d’ on són la majoria de membres i aficionats.  

Per dur a terme el projecte s’utilitzarà els llenguatges PHP, Javascript,CSS i SQL  aplicat 

al sistema de gestió de continguts Joomla. Aquest gestor ens permetrà introduir diferents 

mòduls segons la nostra necessitat ,ara i en el futur, de manera senzilla i també ens permetrà 

editar aquests mòduls lliurement ja que moltes de les aplicacions per a Joomla estan sota 

llicència GPL, encara que hi ha altres que són de pagament (amb llicència GPL o no). 

Els recursos que es necessitaran,com per exemple mòduls o components de pagament i el 

servidor on s’ instal·larà l’aplicació,  els assumirà el club. 
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OBJECTIUS 

 

Els objectius principals d’aquest projecte són: 

-Millorar la comunicació del club envers totes les persones que l’envolten, dissenyant una 

aplicació que sigui utilitzada a gust per a tots els membres, que la trobin complerta, útil i fàcil 

d’utilitzar. Per contribuir a aquests aspectes necessitarà ser segura i robusta. 

-Fer que el club funcioni socialment per la seva aplicació web, fomentant la participació de tots 

els membres. Així el creixement estarà al nivell que li pertoca, i tothom estarà col·laborant en 

aquesta evolució de l’entitat. 

 

MOTIVACIONS DEL PROJECTE 

 

Conèixer a fons el gestor de continguts (Joomla):mòduls, components, extensions, plugins 

(connectors), etc. i la relació entre ells, així com també la jerarquia article, secció, categoria per 

gestionar dades. 

Aprendre les estructures de les connexions entre els diferents arxius per saber relacionar-les 

(PHP, Javascript). 

Finalment, connectar tots els continguts de manera correcta, amb els canvis necessaris per 

aprovar totes les necessitats de la aplicació web, fent que la web funcioni normalment. 

Per tant, es podria resumir en conèixer a la perfecció aquest gestor de continguts. 

 

BENEFICIS DEL PROJECTE 

 

Hi ha dos clars beneficis: un és el aprendre aquest sistema gestor, que és molt utilitzat en creació 

de pàgines web i que té encara capacitat d’innovació; l’altre benefici, és l’ econòmic pròpiament, 

ja que el client ha proposat fer aquest projecte amb la seva respectiva recompensa econòmica. 
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Per part del club, el benefici és guanyar importància en aquest esport, en la seva ciutat, dins del 

món de l’esport, i ajudar d’alguna manera a que el hoquei línia sigui més reconegut, ja que ara 

no està suficientment valorat en aquest país. 

Dit això, l’ usuari immediat que es beneficiarà del projecte serà el client HCR Cent Patins de 

Rubí, que és el que ha proposat fer aquest projecte per al seu club. Per tant, tot el club (directiva, 

membres dels equips, socis i seguidors) es beneficiarà. 

I com s’ha dit en anteriorment, l’esport també obtindrà un benefici indirecte, i perquè no, la 

ciutat també pot obtenir un reconeixement més gran. 

Com a últim beneficiat, estaria jo mateix, ja que aquest projecte m’aportarà coneixement envers 

Joomla i la creació de pàgines web, i un benefici econòmic també. 
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ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA 

 

La memòria està estructurada en 9 capítols. 

- El primer capítol tracta d’una petita introducció en el nostre projecte de final de carrera, i 

quins objectius s’intentaran assolir. 

- El segon capítol es mostra l’estudi de viabilitat fet per aquest projecte. 

- El tercer capítol es parla sobre el gestor de continguts Joomla, com és i com es relaciona, des 

d’un punt teòric. 

- El quart capítol tracta sobre la plantilla utilitzada, un dels elements que composen Joomla. 

- El cinquè capítol explica tots els components que s’han utilitzat en aquest projecte, una de les 

parts més importants per al funcionament de Joomla. 

- El sisè capítol tracta els mòduls que s’han utilitzat en el projecte. Normalment guarden molta 

relació amb un component concret, per això, primer s’expliquen els components. 

- El setè capítol s’expliquen les pàgines que estan presents en l’aplicació i els tipus de continguts 

que s’utilitzen per fer-les. 

- El vuitè capítol hi ha les conclusions i els agraïments pertinents. 

- Per últim, al novè capítol trobem la bibliografia. 
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1. ESTUDI DE VIABILITAT 

 

1.1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest es l’estudi de viabilitat d’una aplicació web de gestió esportiva d’un equip de hoquei 

línia, el HCR Cent Patins de Rubí. 

Es poden veure tots els aspectes a valorar del projecte per a tenir una visió el més realista 

possible del camí que s’ha recorregut alhora de realitzar-ho. 

  

 

1.2. OBJECTIUS DEL PROJECTE 

 

A continuació es detallen per ordre de importància els que seran els objectius generals de la web 

que mes endavant es traduiran en funcionalitats: 

 

O.1Fer que l’aplicació sigui el canal entre tots els membres del club. Així millorarà la 

comunicació entre tots els canals. 

O.2Produir una intervenció més amplia dels socis o simpatitzants, fent que el club funciona 

gràcies a tots els membres. Per aquest objectiu caldrà que l’aplicació sigui atractiva i fàcil 

d’utilitzar pels usuaris i ha de ser segura. 

 Crític Prioritari Secundari 

O.1 X   

O.2 X   
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1.3. PARTS INTERESSADES. 

 

En aquestes taules es troben les persones interessades en que el projecte sigui realitzat: 

Stakeholders 

 Descripció Responsabilitat 

A Responsable de l’entitat Secretari. Aprovació del projecte. Participa en la seva 

definició i fa un seguiment. Subministra informació. 

B Responsable del projecte Creació el projecte. Comprovar que el projecte es vàlid i 

està acabat. 

C Director del projecte Supervisa la feina del alumne, l’avalua i l’aconsella. 

 Perfils d’usuari  

Usuari Descripció Responsabilitat 

U1 Superadministrador Propietari de l’aplicació: control del sistema amb 

privilegis totals 

U2 Administrador control del sistema amb privilegis totals. 

U3 Gestor Gestor d’usuaris i aplicació: permisos d’escriptura en 

espais privats i de participació i permís de control 

d’usuaris (altes, baixes, modificacions) 

U4 Publicador Recollida i edició d’informació, publicació dades, 

estadístiques, documentació i multimèdia. 

Drets d’escriptura en zones habilitades i en espais de 
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participació 

U5 Registrat Consulta informació, puja dades multimèdia en espais 

determinats, comunicació amb altres usuaris, 

participació general (permisos en els espais de 

participació) 

Project Team 

A Responsable del 

projecte 

Defineix i planifica el projecte, dissenya i desenvolupa 

l’aplicació, realitza proves, implanta el projecte, analitza 

l’aplicació. Serà el superadministrador de l’aplicació. 

B Tutor del projecte Supervisa la feina del responsable, actua de stakeholder. 

 

 

1.4. OBJECTE 

 

Estudi de la situació actual 

 

El club no té una pàgina web en propietat, d’aquí la realització d’aquest projecte. 

Es pot trobar a la xarxa una web feta per una seguidor, la qual conté informació estètica 

(notícies, algunes dades i algunes fotografies) i no permet cap interacció entre usuaris. 

Els membres i seguidors troben informació del club mitjançant els diaris o la ràdio de la ciutat o 

alguna web d’algun aficionat que pot aportar informació. 

No existeix cap canal de comunicació via web entre membres del club. 

Els registres de jugadors i altres activitats no es fa per la web, sinó que es fa mitjançant paper o 

personalment visitant les instal·lacions. 
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Lògica del sistema 

Diagrama de flux del sistema actual. 

 

 

Usuaris i/o personal del sistema 

 

A continuació s’expliquen els usuaris del sistema i les seves responsabilitats: 

Nom Descripció Responsabilitat 

A Administrador Registre membres.  

Publicació de notícies, 

informacions i altres temes 

relacionats amb el club 

B Socis Pagament quotes i seguiment 
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de l’entitat 

C Personal equips Publicació dades, seguiment 

de l’entitat 

D Aficionats Procurar seguiment de 

l’entitat, proposta d’iniciatives, 

publicació dades a la xarxa. 

 

Diagnòstic del sistema 

 

En aquest punt es tracten els problemes i deficiències del sistema 

Problemes: 

-Cap membre del club s’encarrega de la gestió d’una aplicació web. 

Deficiències: 

-El club no es preocupa per la participació dels seus membres. 

Possibles millores 

-Feina distribuïda per cada secció del club. 

- Utilitzar l’aplicació per tenir els  registres controlat. 

-Aconseguir participació mitjançant l’aplicació. 

 

Normatives i legislació 

 

Les normatives i lleis que s’han de respectar per al correcte ús de l’aplicació són les següents: 

- LOPD (llei orgànica de protecció de dades). 
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-Normativa de projectes de fi de carrera de l’ EI. 

-Llei de la propietat Intel·lectual. 

 

1.5. REQUISITS DEL PROJECTE 

 

Com tota aplicació web, requerirà d’un manteniment, una seguretat, una gestió òptima, i tot 

dins d’un marc legal. A continuació exposarem els requisits funcionals i no funcionals, amb les 

restriccions del sistema. 

 

Requisits funcionals 

 

Els requisits funcional de l’aplicació són els següents: 

1 Manteniment (altes, baixes, modificacions) de dades personals dels usuaris. 

2 Manteniment (altes, baixes, modificacions) de dades personals dels perfils d’usuari de 

l’aplicació (soci, administrador, jugador, etc). 

3 Control d’accés dels usuaris de l’aplicació. 

4 Gestió activitats entrenadors i jugadors (entrenaments, partits, exercicis, etc.). 

5 Generació de formularis, usuaris, rebuts, informes, i impressió només si és necessari. 

6 Comunicació amb els usuaris i entre els usuaris. 

7 Manteniment de dades dels equips, jugadors i competicions. 

8 Manteniment del sistema de comunicació entre perfils. 

9 Manteniment de la interfície web.  

10 Còpies de seguretat i recuperació de dades. 
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Requisits no funcionals 

 

Els requisits no funcionals de l’aplicació són els següents: 

1Compliment de la LOPD pel que fa referència als fitxers de dades i als drets dels usuaris de 

l’aplicació. 

2 Normalització de la base de dades i accés segons l’estàndard SQL 99 (ISO/IEC 9075:1999 ). 

3 Els recursos utilitzats per l’aplicació han d’estar ajustats a la mida de l’entitat. 

4 Tolerància a errades i a accions incorrectes. 

5 Control de totes les entrades i sortides d’usuaris. 

6 El control d’accés es farà d’acord amb la llista d’usuaris i permisos. 

7 La seguretat de les dades: el servidor i l’aplicació hauran de tenir restriccions d’accés. 

 

Restriccions del sistema 

 

A continuació tenim les restriccions del sistema: 

1 L’aplicació s’ implementarà en un servidor Apache. 

2 L’aplicació ha d’adaptar-se al sistema físic disponible en l’entitat. 

3 El projecte ha d’estar finalitzat abans del 30 de setembre de 2010. 

4 L’aplicació s’ha de desenvolupar utilitzant programari lliure, en la mesura més possible. 

 

1.6. CATALOGACIÓ I PRIORITZACIÓ DELS REQUISITS 

 

La següent taula ens mostra les prioritats dels requisits funcionals esmentats anteriorment: 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Essencial X X X  X X X X X X 

Condicional    X       

Opcional           

 

La taula de prioritats dels requisits no funcionals esmentats anteriorment: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Essencial X X  X X  X 

Condicional   X   X  

Opcional        
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Finalment aquesta taula ens mostra la relació dels requisits amb els objectius del projecte: 

 

 Rf 

1 

Rf 

2 

Rf 

3 

Rf 

4 

Rf 

5 

Rf 

6 

Rf 

7 

Rf 

8 

Rf 

9 

Rf 

10 

Rnf 

1 

Rnf 

2 

Rnf 

3 

Rnf 

4 

Rnf 

5 

Rnf 

6 

Rnf 

7 

O1 X X X X X X     X X      

O2    X X X X X   X X  X    

O3    X X X        X    

O4   X      X X X X   X X X 

O5    X X X       X     

 

1.7. ALTERNATIVES I SELECCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

 

En aquest apartat s’expliquen les diferents alternatives per realitzar el projecte, i per quina raó 

s’ha fet la determinada selecció. 

 

Alternativa 1  

 

Adquisició d’un software de gestió esportiva, per exemple, Deporwin: 

http://www.deporwin.com/ 

Característiques: 

-Internet: reserves, inscripcions, ... 

-Terminals d’autoservei 
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-Enviament de SMS automatitzat 

-Interconnexió de centres 

-Integració amb aplicacions externes 

-Suport postvenda. 

- Avaluació constant del producte 

Costos: 

-Llicència sisense. 

 

Alternativa 2  

 

Adquisició d’un software de gestió esportiva completa, per exemple, gestió esportiva: 

http://www.gesdep.net/ 

Característiques: 

-Gestió Tècnica: jugadors, assistència,proves físiques, planificació, estadístiques, convocatòries, 

pissarra tàctica, resultats, fitxes mèdiques, classificacions, fitxes exercicis, sessions 

d’entrenament, dissenyador d’exercicis, arxius multimèdia. 

-Gestió administrativa: fitxes de socis, quotes jugadors, ingressos, despeses, entrega material, 

expedients, gestió econòmica, sancions, calendaris competicions, rebuts. 

Costos:  

-445 euros versió professional, 12 euros anuals de manteniment. 

 

Alternativa 3 (solució proposada) 

 

Desenvolupament d’una aplicació web mitjançant el gestor de continguts Joomla. 

Característiques: 



 
Universitat Autònoma de Barcelona  Marc Lozano   
Escola d’Enginyeria Sabadell  Pàgina web per a una entitat esportiva 
 

 
22 

-S’ajusta als requisits del club. 

-Ajustable als recursos disponibles per l’entitat. 

-web y gestió administrativa en un mateix producte. 

-simplicitat. 

Costos: 

-A definir amb el club. 

 

Aquesta taula ens mostra una comparació de les tres alternatives: 

 

 Costos 

adquisici

ó 

Costos 

adaptació 

Nous 

recursos 

Suport Nivell 

d’integraci

ó 

Complexita

t 

Formació 

A

1 

¿ Baix Adaptabl

e 

A 

negociar 

Baix mitjana Desconegud

a 

A

2 

445 € Mitjà Adaptabl

e 

A 

Negocia

r 

Baix Alta Desconegud

a 

A

3 

¿ Pressupos

t projecte 

No cal Inclosa 

en el 

projecte 

Alt mitjana Inclosa en el 

projecte 

 

Justificació: La millor opció seria la alternativa 1 ja que és la que en principi millor s’ajustaria 

segons el quadre comparatiu, però falten dades com la formació i els costos d’adquisició, i 

caldrien més recursos per l’adaptació. Per tant s’ha escollit la alternativa 3 perquè és la que 
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millor s’adapta a les necessitats del club(ja que es fa des de 0), i no varia massa en els altres 

aspectes forts de l’alternativa 1. 

 

1.8. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 

Calendari del projecte: El projecte es desenvoluparà del 20 de Octubre del 2009 al 1 de 

Setembre del 2010 amb una dedicació de15 hores setmanals. En total seran 500 hores dedicades 

al projecte. 

Data començament: 20Octubre 2009 

Data finalització: 1 Setembre 2010 

Eines de planificació i control: Ms Project 

 

Els recursos del projecte són els següents: 

 

Recursos humans Valoració 

Director del projecte (D) 40€/h 

Responsable del projecte(alumne)               (A) 25€/h 

Recursos materials: s’utilitzaran els que estiguin disponibles en el club. S’utilitzarà programari de 

domini públic. 

Costos indirectes: amortització dels recursos de desenvolupament. 
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1.9. TASQUES DEL PROJECTE 

 

La següent taula ens mostra les tasques del projecte: 

Nº Descripció de l’activitat Durada Recursos Pred. 

1 Inici del projecte: assignació i 

matriculació del projecte 

3h A, D(50%)  

2 Planificació 40h   

3      Estudi de Viabilitat 38h A 1 

4    Aprovació estudi viabilitat 2h A, D(50%) 3 

5 Anàlisi de l’aplicació 50h   

6     Anàlisi de requisits (cassos                 

d’ús) 

20h A 4 

7     Anàlisi de dades (base de dades) 10h A 6 

8     Anàlisi de la seguretat i legalitat 13h A 7 

9     Documentació de l’anàlisi 5h A 8 

10     Aprovació de l’anàlisi (Punt de 

control) 

2h A, D(50%) 9 

11 Disseny de l’aplicació 60h   

12     Disseny de la base de dades 10h A 10 
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13     Disseny modular de l’aplicació 10h A 12 

14     Disseny de l’ interfície, ajuda en 

línia 

10h A 13 

15     Disseny de les proves (test) 10h A 14 

16     Documentació del disseny 7h A 15 

17     Aprovació del disseny (Punt de 

control) 

2h A, D(50%) 16 

18 Desenvolupament de l’aplicació 170h   

19     Preparació entorn de 

desenvolupament 

10h A 17 

20     Configuració base de dades 40h A 19 

21     Mòdul d’adquisició de dades i 

funcionalitats de l’aplicació 

90h A 20 

22     Desenvolupament de l’ interfície 

d’usuaris 

30h A 21 

23 Test i proves 120h   

24     Proves unitàries 50h A 22 

25     Proves d’integració 40h A 24 

26     Proves d’estres (incidències, 

riscos) 

19h A 25 



 
Universitat Autònoma de Barcelona  Marc Lozano   
Escola d’Enginyeria Sabadell  Pàgina web per a una entitat esportiva 
 

 
26 

27     Documentació de 

desenvolupament i test 

10h A 26 

28     Aprovació del desenvolupament 

i proves (Punt de control) 

1h A, D(50%) 27 

29 Implantació 10h   

30     Instal·lació 3h A 28 

31     Proves reals 5h A 30 

32     Formació d’usuaris 2h A 31 

33 Generació de documents (memòria 

del projecte) 

50h A 32 

34 Tancament del projecte 2h A, D(50%) 33 

35 Defensa del projecte 5h A 34 

 

Planificació temporal 

 

En les següents imatge es pot veure la planificació temporal resultant, i també el diagrama de 

Gantt del projecte. 
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 Durada del projecte: 500 hores 
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1.9 AVALUACIÓ DE RISCOS 

 

A continuació detallem els possibles riscos que poden succeir abans i durant el projecte: 

R1. Planificació temporal optimista: estudi de viabilitat. No s’acaba en la data prevista, 

augmenten els recursos. 

R2. Manca alguna tasca necessària: estudi de viabilitat. No es compleixen els objectius del 

projecte. 

R3. Equip del projecte massa reduït: estudi de viabilitat. Endarreriment en la finalització del 

projecte, no es compleixen els objectius del projecte. 

R4. Equip del projecta massa ampli: estudi de viabilitat. Finalització del projecte abans del 

previst, pèrdua econòmica. 

R5. Eines de desenvolupament inadequades: implementació. Endarreriment en la finalització 

del projecte, menys qualitat, .... 

R6. Dificultat per accedir als stakeholders: estudi de viabilitat, anàlisi, proves, formació. 

Manquen requisits o són inadequats, endarreriments, insatisfacció usuaris. 

R7. No es fa correctament la fase de test: desenvolupament, implantació. Manca de qualitat, 

deficiències en la operativa, insatisfacció usuaris, pèrdua econòmica. 

R8. Incompliment d’alguna norma, reglament o legislació: en qualsevol fase. No es 

compleixen els objectius, repercussions legals. 

R9. Manca d’implantació de mesures de seguretat: estudi de viabilitat, anàlisi, 

desenvolupament. Pèrdua d’informació, incompliment legal, pèrdues econòmiques. 

R10. Abandonament d’algun membre de l’equip: en qualsevol fase. Endarreriment en la 

finalització del projecte, augment d’hores de feina pels membres del grup. 

R11. Abandonament del projecte abans de la finalització: en qualsevol fase. Pèrdues 

econòmiques, frustració. 
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1.9.1 Catalogació de riscos 

 

El següent quadre ens mostra la catalogació dels riscos: 

 Probabilitat Impacte 

R1 Alta Catastròfic 

R2 Mitja crític 

R3 Baixa marginal 

R4 Baixa marginal 

R5 Alta crític 

R6 Mitja crític 

R7 Mitja catastròfic 

R8 Baixa crític 

R9 Baixa catastròfic 

R10 Baixa crític 

R11 Baixa Catastròfic 
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1.9.2 Pla de contingència 

 

A continuació s’exposen les solucions que cal adoptar per els riscos citats anteriorment: 

 Solució que cal adoptar 

R1 Ajornar alguna funcionalitat. Tenir una base ben definida. 

R2 Revisar l’estudi de viabilitat, modificar la planificació. 

R3 Re negociar amb el club i el director del projecte. 

R4 Re negociar amb el club i el director del projecte. 

R5 Preveure aquesta situació, millorar el treball de cada membre de l’equip. 

R6 Fixar un calendari de reunions, millorar contacte amb el club i el director. 

R7 Realitzar tests automàtics i periòdics, donar garanties. 

R8 Revisar normes i legislació, consultar amb experts 

R9 Revisar seguretat de cada part de l’aplicació en el moment que s’ha creat. 

R10 Augmentar hores de treball dels altres membres de l’equip. 

R11 Canviar d’opinió. 
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1.10 PRESSUPOST 

 

El motiu de fer un pressupost del projecte és per saber quines són les inversions que es 

realitzaran per poder conèixer el valor del projecte. 

Estimació de cost del personal 

Director projecte (DP) 6h 240€ 

Responsable projecte (A) 494h 12350€ 

Total=12590 

 

Estimació de cost dels recursos 

 Cost amortització Cost unitari Període 

amortització 

Període 

utilització 

PC 

programador 

200€ 1200€ 36m 6 mesos 

Ms office 41,6€ 250€ 36m 6 mesos 

Ms Project 60€ 360€ 36m 6 mesos 

Total=301,6€ 

 

Estimació cost de les activitats:les activitats bàsicament seran elaboració d’informes i ús 

d’ordinadors per fer totes les altres tasques. 

Estimació d’altres costos:paper, impressions: 100 € 

Estimació costos indirectes: llum, electricitat: 360€ 
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Resum 

Cost desenvolupament del projecte…..12590€ 

Cost de recursos…………………………301,6€ 

Cost activitats……………………………..460€ 

Total……………………………………….13351,6€ 

 

Encara que sembli car el pressupost del projecte, s’ha de mirar l’estalvi que causarà en quant a 

estalvi de paper i personal. També s’ha de tenir en compte el benefici indirecte que obtindrà 

l’aplicació tenint un espai propi per a tots els seus membres, i tenint una aplicació atractiva que 

farà tenir més present al club portes enfora. 

 

1.11 CONCLUSIONSESTUDI VIABILITAT 

 

Beneficis 

 -Millorar la forma de treballar del club. 

 -Millora del àmbit administratiu i esportiu del club per mitjà de l’aplicació. 

 -Millora en l’aspecte web de l’entitat. 

 -Reducció de costos en material administratiu. 

 -Millora interrelació club-aficionats mitjançant l’aplicació web. 

 -Millora de la seguretat de la informació. 

 

Inconvenients 

 -Inversió en una cosa desconeguda fins ara per l’entitat. 
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 -Recel per part d’alguns usuaris i membres del club. 

 -Necessitat d’un procés de formació per utilitzar l’aplicació. 

 

Per resoldre aquest inconvenients, en el cas del dos primers que van relacionats, s’ha de 

convèncer a l’entitat que aquesta inversió aportarà beneficis tant econòmics com a nivell de 

popularitat en l’entitat, tant fora com dins.  

Respecte al tercer inconvenient,s’intentarà agilitzar aquest procés de formació gràcies a aquesta 

memòria. 

 

Davant d’aquests beneficis i inconvenients, s’estima que el projecte és viable. 
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2. JOOMLA 

 

2.1. INTRODUCCIÓ 

 

Joomla és el gestor de continguts que s’utilitzarà per a crear l’aplicació web. 

Com s’ha dit anteriorment està basat en llenguatge PHP amb llicència GPL, juntament amb 

Javascript i CSS, i una base de dades MySQL i un servidor HTTP Apache. 

Aquest gestor de continguts es composa bàsicament d’elements que s’anomenen extensions. Hi 

ha quatre tipus: 

-Plantilles 

-Components 

-Mòduls 

-Connectors 

-Llenguatges 

A més es basa en conceptes que parlarem en el següent apartat com són AJAX i Jquery 

 

2.2. CONCEPTES TEÒRICS 

 

Concepte AJAX 

AJAX, acrònim de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript i XML asíncrons), és un 

conjunt de tecnologies que usades convenientment ens permet crear aplicacions interactives o 

RIA (Rich Internet Applications).  

Va ser nomenat per primera vegada l’any 2005 agrupant en aquest terme diverses tecnologies 

àmpliament esteses.  
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Les tecnologies que ens permeten parlar d' AJAX com un concepte complet són estàndards com 

HTML, XHTML i CSS per la presentació de la informació, DOM i JavaScript que permet 

interactuar dinàmicament amb aquesta informació i XMLHttpRequest que ens facilita el canal 

mitjançant el qual comunicar client i servidor web.  

Seguint la lògica proposada per RIA, AJAX no és més que una tècnica de desenvolupament web 

per crear aplicacions interactives que s'executen en el navegador de l'usuari, i manté una 

comunicació asíncrona amb el servidor en segon pla per recarregar parts de la pàgina sense 

necessitat de recarregar tota sencera. D'aquesta manera augmentem en gran mesura la 

interacció, velocitat i utilitat en aquesta. De l'enorme varietat de tecnologies que segueixen el 

model proposat per RIA, AJAX s'està desmarcant amb diferència. El nombre de pàgines web 

que utilitzen AJAX creix de manera exponencial degut en gran mesura, a l’ impuls que està 

rebent per part de dos gegants d'Internet: Google i Yahoo. Ambdues empreses estan basant en 

aquesta tecnologia totes les seves eines i el seu impacte s’ha vist reflectit de manera immediata. 

 

Punts forts de AJAX 

 

Com subconjunt de RIA, AJAX assimila tots els punts forts esmentats anteriorment per a les 

RIA. A més d’aquests, podem trobar:  

• Independència de la tecnologia utilitzada al servidor  

• És perfectament compatible amb qualsevol tipus de servidor estàndard i llenguatge de 

programació web. PHP, ASP. ASP.Net, Perl, JSP, Cold Fusion ...  

Aquesta característica ha ajudat en gran mesura a que el seu ús sigui cada vegada més habitual.  

• Millora l’estètica de la web  

• Mitjançant la utilització d’aquesta tecnologia es poden aconseguir efectes visuals molt 

aconseguits que ens permeten simular a la perfecció una aplicació d’escriptori convencional.  

• • Compatible amb Flash  

• Hi ha un debat obert entre l’ús de Flash o AJAX. Definitivament hi ha avantatges i 

desavantatges en ambdues tecnologies segons la situació que es doni però també hi ha moltes 

possibilitats i molt bones perquè estimaves funcionin en conjunt. 
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Punts febles d’ AJAX 

 

De la mateixa manera que en els punts forts, AJAX assimila tots els punts febles esmentats 

anteriorment per a les RIA. A més d’aquests, podem trobar:  

• Navegadors sense JavaScript  

Si no dissenyem correctament la nostra aplicació, es corre el risc de que els usuaris que tenen no 

habilitat JavaScript puguin navegar correctament per la nostra web. 

• Temps d’espera en càrregues de pàgina  

Una temptació per a molts desenvolupadors és incloure gran quantitat de codi Javascript. Cal 

ser prudents i evitar caure en aquesta temptació ja que implica no només un consum d’ample 

de banda important i la seva corresponent temps de càrrega, sinó que també implica temps de  

processador que pot arribar a un desbordar la màquina del client en no ser capaç de tractar a 

totes les instruccions. 

 

Framework jQuery 

 

jQuery és un framework JavaScript molt lleuger que simplifica el desenvolupament de la part 

de client en les aplicacions web. Mitjançant una sèrie de senzilles eines ens permet crear 

fàcilment aplicacions dinàmiques complexes. 

A principis de 2006, John Resig presentava a Internet la primera versió de jQuery; des d’aquest 

dia gran quantitat de programadors han confiat en ell arribant a igualar o fins i tot superar en 

usuari frameworks similars, àmpliament difosos, com Prototype.  

La idea bàsica que persegueix aquesta llibreria, és la de poder generar un codi reutilitzable, que 

permeti millorar els resultats de la programació JavaScript convencional i reduir el nombre de 

línies programades.  
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Punts forts jQuery 

 

La primera tasca a realitzar en començar aquest projecte, era trobar un framework que ens 

aportés aquella dosi de estil sense faltar utilitat i facilitat. JQuery em va semblar el més 

equilibrat entre potència i facilitat d’ús. Com el seu propi autor indica, aquest framework pretén 

que els desenvolupadors web puguin "fer més escrivint menys "i, al llarg dels diferents 

exemples que he anat desenvolupant en aquest projecte, he pogut comprovar que això és cert, ja 

que amb un parell de línies es poden crear efectes visuals tan complexos com seleccions parcials 

d’imatges amb marcs de mida ajustable. 

Interacció amb AJAX: jQuery implementa un potent mòdul AJAX, mitjançant el qual podem 

realitzar connexions asíncrones amb el servidor per recollir informació, per exemple, d’una base 

de dades o un fitxer extern. 

La relació amb el gestor de continguts i els seus elements, és pràcticament permanent en totes 

les seves utilitats, per tant, era un punt fort a tenir en compte. 

 

2.3. EXTENSIONS 

 

A continuació s’explicaran els diferents tipus d’extensions que existeixen en el gestor de 

continguts Joomla, que són els que fan que la aplicació agafi una estètica i un funcionament 

determinat. 

 

2.3.1. Plantilles 

 

Una plantilla és una mena d' edició de patrons visuals que es col·loca en la part superior del 

contingut. Una plantilla defineix els colors, les fonts de caràcters, mides de lletra, imatges de 

fons, l' espaiat i compartimentació de la pàgina, en altres paraules, tot el que té a veure amb l' 

aparició d' una pàgina. Una plantilla es compon d' almenys un fitxer HTML per a l' estructura 
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de la pàgina i un arxiu CSS per el disseny. També pot tenir una estructura molt més àmplia per 

tal de preparar Joomla contingut de la llibertat de barrera o per a un fi completament diferent. 

2.3.2. Components 

 

Els components són els elements de contingut de Joomla que apareixen generalment en la secció 

principal dins de la disposició del disseny de la pàgina web creada amb Joomla (frontend).  

Els components són elements del nucli (Core) de Joomla que doten al sistema de tota la seva 

funcionalitat. Un exemple de component pot ser el gestor de lligues que s’utilitzarà a la nostra 

web. 

 

2.3.3. Mòduls 

 

Els mòduls són els blocs que apareixen en qualsevol lloc de l'àrea central de contingut i, per 

tant, que donen activitat als components. Per exemple, la part on es mostren les noticies en la 

web seria un mòdul. 

 

2.3.4. Plugins 

 

Els plugins (connectors) són extensions que realitzen dins de Joomla una àmplia varietat de 

funcions relacionades fonamentalment amb l' autentificació d' usuaris, el funcionament del 

cercador intern o amb l' edició de continguts. 

 

2.3.5. Llenguatges 

 

Són els llenguatges que es poden instal·lar en Joomla, però només serveixen per al gestor. Estan 

instal·lades català, castellà i anglès. 
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3. ANÀLISI I DISSENY 

 

3.1. UML: CASOS D’ ÚS 

 

Introducció 

 

El propòsit d’aquest document és definir les funcionalitats del sistema (casos d’ús) i el context 

d’aquest (interacció amb entitat externes o actors). Es presenten els diferents diagrames de casos 

d’ús per als actors amb un breu resum. 

Actors: 

- Usuari no registrat:no té identificació en l’aplicació. 

- Usuari registrat: és un usuari que té identificació en l’aplicació. Pot consultar dades i 

afegir-ne en espais determinats. Els usuaris gestor, publicador, administrador són 

també actors d’aquest tipus. 

- Usuari publicador:és l’usuari que crea, actualitza i elimina les notícies i informacions 

dels equips. 

- Usuari gestor:s’encarrega de processar els formularis i sol·licituds de l’aplicació i de 

l’alta/baixa dels membres dels equips, dels usuaris i dels socis. 

- Usuari Administradors/Superadministrador: aquest actor representa un usuari que 

s’encarrega del manteniment i el bon ús de totes les seccions de l’aplicació. 

Casos d’ús: 

- Afegir un usuari:és el pas necessari per a que un usuari no registrat formi part de 

l’aplicació. 

- Afegir un comentari: Consisteix en afegir un comentari en totes les àrees possibles dins 

l’aplicació, com poden ser una notícia,al fòrum,a la comunitat o a les pàgines 

d’informació estàtica, com Història, Junta Directiva o Equip Tècnic. 

- Afegir informació:si hi ha una nova dada que afegir de caire general o en algun equip 

de qualsevol categoria, s’afegirà en la secció corresponent, amb tots els camps 

corresponents ( per aquest últim cas veure component BearLeague explicat en el punt 

5.3). 

- Afegir formulari: Per realitzar algunes accions cal tenir formularis que hauran d’omplir 

els usuaris (registrats o no). 

- Omplir un formulari: necessari per a que un usuari rebi permisos per fer determinades 

accions. 

- Afegir dades multimèdia: alguns espais de la web permeten l’opció d’afegir dades 

multimèdia, pujant-les al servidor. 

- Actualitzar informació: necessari per modificar alguna dada errònia o que ha canviat 

dins de les informacions publicades. 
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- Visualitzar usuari: Es poden veure les dades que tingui públiques un usuari dins 

l’aplicació, i les seves accions si ell ens ho permet a nosaltres actuant com un altre 

usuari. 

- Visualitzar comentaris: Visualització dels comentaris dins d’una notícia o informació 

amb dret a ser comentada. 

- Visualitzar informació: visualització de les informacions dins de la secció que es triï. 

- Visualitzar dades multimèdia usuari: Visualització de dades multimèdia propietat 

d’algun usuari concret. 

- Visualitzar dades multimèdia: Visualització de dades multimèdia propietat de 

l’aplicació amb caire públic. 

- Eliminar comentari: el comentari serà esborrat per l’usuari creador o per l’usuari 

administrador d’aquella informació. 

- Eliminar informació: aquesta informació serà eliminada pel publicador. 

- Eliminar usuari: l’usuari serà eliminat o no afegit per un administrador de l’aplicació. 

- Eliminar dades multimèdia usuari: aquestes poden ser eliminades per l’usuari 

propietari d’aquestes dades o per l’administrador si ho creu convenient. 

- Eliminar dades multimèdia: aquest cas ho realitza el publicador. 

- Enviar correu: Aquest cas d’ús correspon a l’enviament de correu electrònic, aquest 

serà realitzat per tots els usuaris registrats. 

Vistes 

• Aplicació sense identificació 

En el següent diagrama es veuen les accions que pot fer un usuari en  l’ aplicació sense estar 

identificat. 
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• Aplicació amb identificació 
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3.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

En el sistema gestor de continguts Joomla, l’ informació es compren entre 4 nivells o nodes (per ordre 

jeràrquic): 

1. Seccions 

2. Categories 

3. Ítems de contingut i documents estàtics 

4. Subpàgines 

Les seccions són la jerarquia d’ordre superior que engloben tota la informació continguda a 

Joomla. Les seccions contenen categories, que són noms genèrics per un conjunt d’ítems de 

contingut que es relacionen d’una certa manera. Dins dels ítems de contingut es possible 

subdividir encara més l’ informació: seleccionar cada pàgina, creant així un nivell més en els 

nodes d’informació. 

S’utilitza per això un plugin que genera automàticament un índex de continguts i un paginador. 

Després d’aquesta introducció per com organitza l’ informació Joomla, s’explica la navegació 

per l’aplicació: 

Al introduir la nostra direcció web, s’accedeix al arxiu index.php allotjat al servidor, i busca el 

índex de la plantilla que estem utilitzant. Acte seguit, trobada la plantilla, es busca en el seu 

índex els mòduls i components configurats per aparèixer en la plantilla, o dit d’una altra 

manera, en la nostra web. Finalment es retorna el resultat a l’usuari que veurà la nostra 

aplicació. La imatge següent mostra l’esquema: 

 

Tot mòdul i component té inserida la seva pròpia estructura HTML així com instruccions PHP 

particulars per cada cas, i a vegades fins i tot la seva pròpia fulla CSS. Els paràmetres del 

mòduls es troben en el seu arxiu XML. 
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3.3. BASE DE DADES 

 

Com s’ha dit en anteriors punts, Joomla treballa amb el sistema gestor de bases de dades 

MySQL. Amb aquesta eina ve implementada la seva base de dades, que serà on residiran els 

continguts que es vagin afegint, organitzats per taules. A la següent imatges es mostra el 

diagrama entitat – relació del nucli. 

Dos apunts sobre el diagrama: 

- Checked_out es una columna en la majoria de taules i és una clau forania de 

jos_user_id. Aquestes relacions a la taula jos_users no s’han posat explícitament per 

tenir el diagrama més llegible. 

- Els components, mòduls, plugins i plantilles utilitzades no s’han posat en el diagrama ja 

que hi ha aproximadament 300 taules i el esquema quedaria illegible, a més que cada 

tipus d’element té el mateix format de taula/es. Per tant s’ha cregut convenient obviar-

los en aquest diagrama i es poden saber quins s’han utilitzat en els seus apartats 

corresponents en la memòria. 
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A continuació es procedirà a donar una breu explicació de la funció de cadascuna de les taules: 

Contingut: són les taules referents als continguts inserits en la nostra web. 

- Jos_content: es la taula on s’emmagatzemaran els continguts que guardem a la nostra 

aplicació. 

- Jos_content_Frontpage:ordena els continguts segons la data de comprovació. 

- Jos_content_rating: puntua els continguts que tenen aquesta funció disponible. 

- Jos_categories: Es guarden les categories creades a la nostra aplicació. 

- Jos_sections: S’emmagatzemen les seccions creades. 

Components, mòduls i plugins: són les taules que es relacionen directament amb el menú i 

mostren el seu contingut al frontend. 

- Jos_modules: mitjançant la taula jos_modules_menu, que conté la ID del mòdul, 

permet mostrar el nostre mòdul en la posició que s’ha configurat dins el menú. 

Conté els paràmetres dels mòduls instal·lats. 

- Jos_plugins:és la taula que mostra els camps dels connectors instal·lats a l’aplicació. No 

es relaciona amb el menú perquè els connectors afecten a tota l’aplicació si es 

publiquen. 

- Jos_components: És la taula que mostra els camps dels components que es relacionen 

amb el menú on apareguin. 

Templates: conté una taula backend i una altra frontend sobre les plantilles. 

- Jos_templates_positions: conté les posicions de la plantilla, accessible des del backend. 

- Jos_templates_menu: és la taula que relaciona amb el menú. 

Menu: conté només una taula, que es relaciona amb la resta d’elements instal·lats a Joomla 

(components backend i frontend, mòduls i plantilles). 

- Jos_menu: estableix comunicació amb les taules dels components, dels mòduls i la 

frontend de la plantilla. 

Components:Conté les taules que es comuniquen amb els continguts, els accessos d’usuari i 

amb els menús. 

- Jos_weblinks:Aquesta taula la contindran components que treballin amb categories. 

- Jos_messages: Aquesta taula estarà present amb components que utilitzin als usuaris. 

Contindrà els missatges creats per cada usuari. 

- Jos_messages_cfg:identifica el creador d’un missatge. 

- Jos_contact_details: com el seu nom indica, conté els camps del usuari creador d’una 

categoria. 

- Jos_polls, Jos_polls_date, Jos_poll_data i Jos_poll_menu: són taules d’enquestes, 

guarden informació d’aquestes. 

- Jos_bannerclient, Jos_bannerfinish, Jos_banner: taules que guarden informació de 

format publicitari en la nostra aplicació. 
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Logs i estats:taules on s’enregistren accessos i modificacions en l’aplicació. 

- Jos_stats_agents: guarda informació dels agents. 

- Jos_core_log_searches: enregistra els termes buscats en l’aplicació. 

- Jos_core_log_items: conté informació sobre elements que hagin sofert alguna 

modificació o hagin accedit. 

Usuaris i accés: aquestes taules són les referents  als usuaris registrats i els accessos. 

- Jos_users: emmagatzema els usuaris registrats a la web. 

- Jos_session: conté les opcions que es veuen al iniciar sessió. 

- Jos_group: guarda els grups als que pot pertànyer un usuari. 

- Jos_core_acl_aro_groups: serveix per controlar els usuaris que pertanyen a algun grup 

creats de manera correcta. 

- Jos_core_acl_groups_aro_map: esquema dels grups i quins usuaris contenen. 

- Jos_core_acl_aro_sections: manté un control de les seccions creades. 

- Jos_core_acl_aro: pot accedir a la resta de taules controladores, per tant, serveix per 

consultar relacions de seccions, grups i usuaris. 

 

3.4. INTERFÍCIE 

 

S’ha desenvolupat una interfície gràfica que faci l’ús de l’aplicació una tasca fàcil, ràpida, 

atractiva i intuïtiva. En la imatge de la dreta es veu l’estructura de la interfície de les pàgines, 

mentre que a l’esquerra es veu la pantalla de benvinguda una vegada fet el login: 
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A continuació es detallaran breument les parts de l’ interfície. 

- Capçalera: ens mostra el logotip del club i una eina de cerca en la web. 

- Menú: l’usuari podrà canviar de pàgina. Hi ha pàgines accessibles per a tots els usuaris 

registrats i no registrats, però hi ha d’altres que es necessiten pertànyer a un grup 

determinat per veure-les. Per tant, depenent dels permisos, veurà unes o altres pàgines 

(aquest cas està explicat en els components JForms i Admin User Access de l’apartat 5 

Components). 

- Logout: on inicia i tanca la sessió. Els perfils d’usuaris estan en l’apartat comunitat 

(component Jomsocial que es troba a l’apartat 5 Components). 

- Cos:  En aquesta part està l’activitat de l’aplicació, ja que és on es mostren les diferents 

pàgines i els seus continguts. És l’única part dinàmica de l’estructura de les pàgines. 

El resta de pàgines que forment part de l’aplicació estan explicats en el punt 7 Pàgines i 

Contingut. 
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4. PLANTILLA 

 

4.1. INTRODUCCIÓ 

 

Com ja hem vist en l’apartat anterior, la plantilla serà la part de la nostre aplicació web que 

distribuirà la resta de mòduls i components visibles, així com les pàgines. 

Les plantilles estan dividides en posicions que són ubicacions on posar els diferents mòduls de la 

web. 

Sempre disposen d’un menú propi, el qual pot ser ocultat o acompanyat d’un altre mòdul que 

sigui per ell mateix un menú. 

El següent punt es tracta pròpiament de la plantilla que utilitzarem, que té el nom de Iridium. 

 

4.2. IRIDIUM 

 

Perquè Iridium 

 

S’ha de dir que aquesta plantilla, de nom Iridium, no va ser amb la que es va començar la 

aplicació. Però veient els rivals del nostre client (és a dir, els altres equips de la lliga) que anaven 

renovant les seves webs, sent molt similars a la nostra, es va decidir per buscar una plantilla que 

permetés efectes visuals superiors al que estaven utilitzant, i una major compatibilitat amb 

mòduls JQuery o similars, creant una harmonia i una primera visió molt atractiva. 

També un altre factor que ens interessava era la distribució per parts del CSS, amb la qual cosa 

el fons de pantalla faria d’alguna manera més original la portada, i la resta de pàgines gràcies al 

fons de pantalla. 

 

Elements  
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Tots els elements de la plantilla són editables, és a dir, que es poden canviar d’estil o forma. A 

continuació parlarem de cadascun d’ells. 

Estil 

Podem escollir l’estil i la font. 

Configuració 

Bàsicament escollim que paràmetres mostrar i la mida de les parts que conformen la plantilla 

físicament. 

Menú 

S’escull el tipus de menú (desplegable o no, durada, temps de permanència, entre altres). 

Aquí es mostra una imatge de cada menú de configuració: 

 

 

 

Aquesta plantilla ens permet editar el seu HTML i tots els CSS dels diferents estils que disposa, 

accedint-hi des de Joomla. 
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5. COMPONENTS 

 

5.1. INTRODUCCIÓ 

 

En aquest apartat parlarem dels diferents components que s’han fet servir per elaborar la 

pàgina web. En cadascú s’explicarà en que consisteix el seu funcionament i com s’utilitzen. 

 

5.2. CCBOARD 

 

Perquè ccBoard 

 

Aquest component es va escollir per una raó: es volia un fòrum on només es poguessin 

connectar els membres del club (jugadors, directius, staff i socis), dit d’una altra manera, els 

usuaris registrats en l’aplicació. 

Aquest component ens ho permet. 

Altrament és un fòrum fàcil d’utilitzar i d’administrar, per tant compleix tots els requisits que es 

volien. 

 

ELEMENTS 

Està format per fòrums i categories. Les categories serien les seccions de cada fòrum. 
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Usuaris 

 

Com en tot fòrum, els usuaris podran tenir el seu avatar, la seva firma, i podran posar dades 

personals, email, entre altres. 

 

El component incorpora una sèrie d’avatars per als usuaris, els quals també poden ser escollits 

per compte de l’usuari (via web o màquina local). 

 

Grups d’usuaris 

 

Els usuaris es classifiquen en grups, els quals poden tenir permisos diferents, com per exemple, 

dret a llegir, escriure, modificar missatges.  

S’han deixat els estàndard que són: 

Guest: només dret a llegir els missatges que siguin accessibles a tothom. 

Registrat: dret a llegir missatges del seu grup, editar i publicar missatges propis. 
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Autor, Editor, Publicador: grups amb algun dret més que registrat, segons la secció. 

Gestor: dret a llegir, editar i publicar missatges del seu grup. 

Administrador: dret a qualsevol acció. 

Superadministrador: Propietari de l’aplicació, amb dret a qualsevol acció. 

 

Altres 

 

El fòrum disposa, també, d’una sèrie d’icones per expressar estats d’ànim, els quals també 

poden ser modificables. 

Un altre detall important són els rangs d’usuaris, els quals s’han modificat per adaptar-los a 

l’esport en concret, el hoquei. 

 

El fòrum funciona per mitjà dels missatges propis del component, per tant, tot es fa per l’ 

interfície web (comunicació privada entre usuaris, per exemple). 
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5.3. BEARLEAGUE 

 

Per què BearLeague 

 

BearLeague és un component que serveix per a administrar competicions esportives de 

qualsevol esport. El gran valor que es troba en aquest component és que es pot adaptar a les 

necessitats especificades d’una forma entenedora i força atractiva, partint de la base que els 

esports de competició sempre tenen punts en comú. 

Per tant, aquest component ha proporcionat adaptabilitat al esport concret, unes grans 

possibilitats alhora d’administrar les diferents competicions dels diferents equips de l’entitat, i 

un entorn força atractiu i entenedor per a l’usuari. 

 

ELEMENTS 

 

Els mòduls que mostraran tota aquesta informació, i que seran comentats en el següent capítol 

són: 

Mod_bl_table , mod_bl_results, mod_bl_players i mod_bl_next_matches 

 

Torneig 

Els tornejos seran els que definiran les competicions. Una millor traducció seria categoria, de la 

qual pengen les diferents competicions o temporades (per exemple, lliga i copa). 

 

Campionat 

És el tipus de competició que es vol tenir per al respectiu torneig. Es pot decidir els punts per 

cada victòria, empat o derrota, si hi ha pròrrogues, i s’han de posar els equips que participaran 

en aquest campionat. 
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Equips 

Aquí es definiran tots els equips que hi haurà en els diferents campionats. Val a dir que s’ 

escullen els equips als que es pertany, i els altres, encara que participin en diferents campionats, 

només cal definir-los una vegada, ja que en cada campionat es tracten de manera independent. 

La següent imatge mostra com s’ha definit cada equip del Cent Patins de cada campionat de 

manera diferent, ja que fem un tracte més individual, i els altres només estan definits un cop: 

 

Per definir un equip s’escriu el nom, la ciutat de la que procedeix, i el seu escut, ja que aquest 

últim paràmetre servirà per altre funció del mateix BearLeague, que és el mòdul de resultats. 

 

Partits avui 

Com el seu nom indica, mostra en l’aplicació, a través del seu mòdul el qual es parla en el seu 

apartat, el resultat d’un partit que ja s’hagi disputat. 

Per això cal especificar la data i hora del partit, els dos equips i els resultats. Es pot seleccionar si 

és un partit de play-off o no, i si hi ha hagut pròrroga. També existeix el camp de detalls on es 

pot analitzar en profunditat el partit, dient detalls del partit com qui ha ficat els gols, si hi ha 

hagut expulsions, assistències i tots els detalls que es vulguin i que s’hagin definit en el 

component. 
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Posicions 

Es defineixen les posicions dels jugadors. En aquest s’ha definit porter, defensa i davanter, sense 

més especificació, ja que així s’ha demanat. 

 

Esdeveniments  

En aquest apartat es defineixen els detalls del partit els quals s’agafen estadístiques. Estan 

definits gols, assistències, expulsions de dos minuts i expulsions de 5 minuts. Cada 

esdeveniment està identificat per una imatge ja que és més còmode per reconèixer-lo en els 

anàlisis de partits o en les estadístiques dels jugadors. 

 

Grups 

Aquesta opció serveix per agrupar equips d’una mateixa competició. No s’ha trobat necessari 

utilitzar aquest apartat del component. 

 

Camps Addicionals 

Aquest apartat serveix per afegir camps en la descripció dels jugadors.  

 

Aquests no es relacionen amb dels camps estadístics, que estan declarats com esdeveniments 

(comentats anteriorment). 

Els camps tenen l’opció d‘ escollir si es mostren en aquesta pantalla de jugadors i/o a la que es 

veu accedir al jugador en concret. 
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Llenguatge 

 

El llenguatge en el que es mostrin els diferents mòduls que mostren les diferents parts del 

component. S’ha creat el català. 

 

5.4. JFORMS 

 

Per què JForms 

 

Aquest component permet construir formularis d’una forma molt dinàmica, atractiva i senzilla. 

L’hem escollit per la seva manera de funcionar, molt intuïtiva. Com veurem més endavant, no 

hi ha millor forma de fer un formulari en Joomla que amb aquest component. 

 

ELEMENTS 

 

Creació de formulari 

 

 



 
Universitat Autònoma de Barcelona  Marc Lozano   
Escola d’Enginyeria Sabadell  Pàgina web per a una entitat esportiva 
 

 
58 

La creació d’un formulari és molt dinàmica. A l’esquerra tenim els elements que podem posar 

en un formulari, només hem d’arrossegar-los a la dreta. 

Les altres opcions es refereixen bàsicament a seguretat, com control d’usuaris, IPs i spam. 

 

 

A la pestanya de Form, trobem els detalls de qui pot veure el formulari, fins quan estarà actiu, 

enviament d’avís per correu, etc. 

 

Records 

 

Al crear un formulari, obtenim el següent al component: 

Si fem clic a Records, podrem veure totes les inscripcions que s’han fet d’aquest formulari en 

concret: 
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Es poden filtrar pels camps que conté el formulari. I es pot exportar el formulari en els següents 

formats: HTML, CSV, XML i XLS. És clar que es poden exportar els camps que es vulguin del 

formulari. 

 

5.5. FRONTPAGE SLIDESHOW 

 

Per què FrontPage Slideshow 

 

Aquest component ens permet penjar notícies d’una forma molt atractiva i ordenada. La part 

atractiva s’encarrega més aviat el mòdul, però sense el component no ens serviria de res, la 

qualitat que aporta el component és l’afegit de foto preliminar de la notícia; la part ordenada, la 

qual s’encarrega completament el component, ens permet organitzar les notícies per categoria, 

cosa que altres components no ens ho permetien, i és verdaderament necessari i útil. 

 

ELEMENTS 

 

SlideList 

 

És la llista de slides (planes) que tenim en el nostre component. Cada slide s’ha de relacionar 

amb l’article corresponent i dir a quina categoria pertany. 
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També hi ha altres opcions, com relacionar-ho amb una URL directament, o amb una secció de 

la web: 

 

Com podem veure en la imatge, s’ha de posar una imatge relacionada a la notícia, que serà la 

que es veurà preliminarment en el mòdul. 

 

Categories 
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Les categories ens serveixen per classificar els slides. També ens permeten editar cada categoria 

(mida, qualitat i altres aspectes visuals): 

 

 

Configuració 

 

En aquest apartat es poden modificar altres aspectes visuals: 
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5.6. K2 

 

Per què K2 

 

K2 és un constructor de continguts, per tant, ajuda a crear nous continguts que amb el 

administrador de continguts de Joomla no és possible. Es podria dir que aquest component és 

obligatori per fer nous continguts a Joomla. Per tant no podia faltar en l’aplicació. 

 

ELEMENTS 
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Categories 

Es poden afegir, consultar o eliminar categories creades des del component K2. 

 

Ítems 

Tenim tres opcions: afegir, favorits i eliminats. 

Tags i comentaris 

Els tags simplement han de ser publicats. En canvi, els comentaris poden estar ordenats per 

categoria, i poden estar dirigits a usuaris. 

 

Usuaris i Grups d’usuaris 

Es poden importar els usuaris creats a Joomla, cosa que amb els anteriorment comentats no es 

permet. 

Els grups d’usuaris permet classificar els usuaris per permisos dins l’aplicació. 

 

Camps extra i grups de camps extra 
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Els camps extra es creen segons el tipus que siguin, i es poden afegir tantes opcions com es 

vulguin. Els grups, com sol ser, serveixen per organitzar els diferents camps que s’afegeixin. 

 

 

 

5.7. AKEEBA BACKUP 

 

Per què Akeeba Backup 

 

Per raons de seguretat, sempre és necessari tenir una còpia de seguretat de la nostra aplicació 

per qualsevol problema que pugui succeir en el futur. 

Aquesta eina ens ho permet d’una manera molt completa i amb moltes opcions com es veurà en 

els següents punts. 
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ELEMENTS 

 

 

Configuració Global 

 

En aquest apartat podem editar el nostre fitxer de backup, amb el directori on es guardarà, el 

directori temporal on es crea, el nom, mida, etc: 
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Altres 

 

Els altres elements queda força clar el que són: Backup és per començar l’operació, buadmin per 

veure tots els backups fets, viewlog per veure el log del nostre backup. Des del botó fsfilters 

podem veure tots els nostres arxius, i des de bdfilters els elements de la base de dades. 

 

5.8. ENCRYPTION CONFIGURATION 

 

Per què Encryption Configuration 

 

Aquesta eina és bàsica en el moment d’enviar dades confidencials , i per tal de complir el LOPD 

de manera indirecta, ja que encripta les passwords sol·licitades i per tant no es pot accedir a 

informació personal de cap usuari. El tema de seguretat ha de ser un dels punts forts de 

l’aplicació, i aquest component és molt important en aquest aspecte. Utilitza un algorisme 

d’encriptació el qual crea una clau aleatòria de caràcters per encriptar les dades. 

 

ELEMENTS 

 

Controls d’encriptació 

 

En aquest apartat es mostren tots els elements que s’encripten en l’aplicació: 
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Com es pot veure, es pot importar un arxiu d’encriptació de dades. 

Si fem clic en una qualsevol, es veuen les diferents opcions, les més rellevants són a partir de 

quants caràcters es pot considerar per encriptar, i escollir si s’ encripta tant en el frontend com 

en el backend: 
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Configuració d’encriptació 

 

En aquesta part és on s’edita la manera d’encriptar del component: 

 

Disposa de dos algoritmes per editar, s’escull el segon ja que permet més edició, per tant 

l’encriptació és més complexa de solucionar per algú extern. 

 

5.9. EYESITE 

 

Per què Eyesite 

 

Eyesite és un component que permet monitoritzar l’activitat de l’aplicació. Això és molt útil 

alhora d’esbrinar una solució a un problema quan no s’està present, o per veure qui ha estat 

l’autor del problema. Per tant, contribueix a la seguretat de l’aplicació des d’un altre punt de 

vista. A més ve amb una guia d’usuari, cosa que molts components (de tot tipus, no només 

d’aquests) no es disposen des d’un principi. 
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ELEMENTS 

 

 

Toolbar Configure 

 

És l’element bàsic per a què això funcioni. S’ha d’introduir la adreça a la qual ens informarà del 

resultats de la monitorització, i s’especifiquen els directoris a monitoritzar. Es necessari accedir 

aquí i guardar una primera configuració per a que funcioni. 

 

Altres 

Els altres elements (visibles a la imatge anterior) són bastant intuïtius i no tenen cap mena de 

configuració, són accions directes. Destacar que el showlog es descarrega a la teva màquina(no 

hi ha altra opció), el accept és per concedir els canvis que ha detectat la monitorització 

(scan_now) i reject per rebutjar-les. 

 

5.10. ADMIN USER ACCESS 

 

Per què Admin User Access 

Aquest component és una eina d’administració d’usuaris. La seva millor virtut (des del punt de 

vista del projecte) és que es poden crear diferents grups d’usuaris dins la web, els quals tindran 

accessos restringits i/o especials en algunes seccions. 

 Per tant, aquest component ens permetrà agrupar als usuaris segons els seus drets dins la web. 
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ELEMENTS 

 

Com es pot veure a la imatge, aquest component permet moltes opcions, però no totes són 

gratuïtes. Per sort, la que necessitem si, que és l’escollida a la imatge: 

Tenim els nostres usuaris, els quals els agrupem segons el grup (creat a la pestanya “Grupo de 

usuarios”) o grups al que vulguin pertànyer (ho demanen mitjançant un formulari com hem 

vist en el component JForm). 

Aquí ja tindrem els grups configurats segons a quines pàgines poden accedir. Recalcar la pàgina 

Media, que serà d’accés únic per aquest grup, en canvi les altres poden accedir tots. 

L’objectiu es fer aquestes pàgines d’accés limitat, un tipus d’espai privat entre grups, on poden 

deixar material que no vulguin mostrar a la resta. 

Dir també que s’ha activat un mòdul per al Frontend amb el nom 

mod_admin_user_access_frontend  per a que funcioni el component en tota la web. 
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5.11. PHOCAMAPS 

 

Per què Phoca Maps 

El component ens permet posar mapes (estil Google Maps) a la nostra aplicació. S’ha cregut 

convenient utilitzar aquesta eina per mostrar als seguidors on es juguen els partits dels nostres 

equips, i així, poden saber com arribar-hi. 

 

ELEMENTS 

 

Es poden crear tots els mapes que es vulguin, només s’han de marcar les coordenades (si no es 

saben, es poden buscar ja que ofereix la mostra instantània del lloc desitjat). En l’altre apartat, 

que son les marques dins el mapa,  es posen les etiquetes dels llocs que volem marcar, i es pot 

afegir alguna informació addicional, en aquest casa s’ha inclòs el nom de la pista, la direcció, el 

codi postal i la ciutat. Aquest es el resultat final: 
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5.12. JCE 

 

Per què JCE 

JCE és un editor de HTML molt més complet que els editors que venen per defecte a Joomla. 

S’ha escollit bàsicament perquè ofereix moltes més possibilitats alhora d’editar qualsevol 

HTML. 

 

ELEMENTS 

 

 

Configuració global, com el seu nom indica, son opcions generals del component. 

Plugins són les opcions que veiem en el planell següent. 

Groups es per escollir si tots els usuaris amb dret a editar poden utilitzar tots els plugins actius, 

o si per contra volem fer un grup específic d’usuaris que puguin utilitzar els plugins de JCE. 

La opció instal·la és per posar més plugins al component. 

Finalment aquest és el planell d’opcions resultant: 

 



 
Universitat Autònoma de Barcelona  Marc Lozano   
Escola d’Enginyeria Sabadell  Pàgina web per a una entitat esportiva 
 

 
73 

5.13. JOMSOCIAL 

Per què Jomsocial 

Jomsocial és el component que més aporta al 2.0 de la web. Es tracta d’una comunitat virtual 

dins l’aplicació. Proporciona els espais personals, creació de grups, missatgeria entre usuaris i/o 

amics de la comunitat, compartiment d’arxius multimèdia i informatius, personalització del 

perfil... en conclusió, una eina indispensable en aquests moments i amb una gran capacitat 

d’atracció pels usuaris (membres o no). 

Aquest component també ajudarà a que la pàgina tingui un ritme constant i no quedi sense 

actualitzar. 

Per tant, és un element que aporta molts beneficis al que busca la entitat, que és més ressò i més 

interacció entre tots els usuaris de l’aplicació i el club mateix. 

En referència a això, dir que aquest component no és gratuït (encara que té llicència GPL des de 

fa poc) i el club ha volgut funcionar amb aquesta eina, ja que les opcions gratuïtes no feien el 

pes, i a més proporciona un servei de suport dedicat. 

 

ELEMENTS 
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La quantitat d’elements configurables de Jomsocial és força extens: 

-Configuració: Hi ha diferents menús dins d’aquest: 

 

En SITE trobem les configuracions funcionals del component dins de la web, com poden ser per 

exemple el nº de fitxers que pot pujar un usuari, privacitat de perfils, etc. 

MEDIA els detalls dels arxius multimèdia com pot ser el mides o activar vídeos o fotos. 

GRUPS  i EVENTS tracten bàsicament els permisos d’aquests dos elements. 

LAYOUT ens mostra el Karma (que és un sistema de puntuació d’usuaris, que es comentarà 

més endavant, i que va de 1 a 5 estrelles) i alguns paràmetres de display ( ja que és el que veiem 

quan ingressem com usuari de la comunitat). 

PRIVACY: paràmetres de privacitat del nostre espai.  

NETWORK dades de l’aplicació web. 

FACEBOOK CONNECT per connectar usuaris de la comunitat Facebook. 

REMOTE STORAGE per emmagatzemament remot. 

INTEGRATIONS per integrar altres funcionalitats que es tinguin (com per exemple un enllaç 

directe al nostre blog personal). 

-Users: ens mostra els usuaris del component (importa els que ja estan creats a Joomla) i si estan 

activats o no. 

-Custom Profiles:Es mostren els camps que surten al formulari d’inscripció a la comunitat. Són 

editables i es poden afegir i/o treure més camps. 

-Groups, Groups categories, Video categories, Applications, Events, Events 

Categories,Reporting, Activities:Ens mostra les creacions que existeixen dels de cada element. 

-Templates:Aquest és un dels elements de configuració més interessants. Jomsocial disposa de 5 

plantilles, les quals es diferencien físicament, però també lògicament, és a dir, cada plantilla 

utilitza uns codis de programació diferents. Es poden editar tots els arxius .php de cada 

plantilla des d’aquesta mateixa opció. 
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A continuació es mostra un exemple: 

 

-Mail Queue:Ens mostra els correus que queden pendents d’enviar i els que estan enviats. 

Jomsocial recomana utilitzar una tasca programada que agilitzi l’enviament de mails (realitzada 

al servidor on està allotjada l’aplicació). 

-User Points:Aquí es mostren els punts d’usuari comentats anteriorment (karma). Per fomentar 

la participació en la comunitat, es puntuen les diferents accions que es fan (publica missatge, 

crear grup, etc.). Això és totalment configurable. 

-Messaging: Eina per escriure un correu a tots els usuaris de la comunitat. 
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6. MÒDULS 

 

6.1. INTRODUCCIÓ 

 

En aquest apartat es parlarà de tots el mòduls que s’han utilitzat en l’aplicació, del seu 

funcionament i la seva relació amb els components o plantilla comentats en l’apartat anterior. 

També s’ha de dir que cada mòdul, en el seu apartat de edició, té un apartat comú, que és el 

següent: 

 

Els detalls queden prou clars, la posició seria on es trobaria dins la plantilla, i l’ordre és per 

determinar com es veurien si hi hagués més d’un mòdul a la mateixa posició de la plantilla. 

L’assignació de menú vol dir si es vol veure en tots els apartats de l’aplicació (totes les pàgines), 

en cap, o en aquelles que escollim (que seria la tercera opció que es veu a la imatge, i 

s’escollirien en “Selecció de menú”). 

Altra aclariment és que de cada mòdul es poden fer més d’un, és a dir, que un mòdul fa una 

funció, però es pot necessitar aquesta funció amb diferents paràmetres, i per tant, necessitar 

aquest més d’un cop. 
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Això es fàcil de consultar ja que els mòduls es poden veure per posició, per tipus de mòdul, per 

estat, o tots alhora. 

 

 

6.2. ROKAJAXSEARCH 

 

Per què RokAjaxSearch 

 

Aquest mòdul permet buscar per l’aplicació allò que posem a l’àrea de text del mòdul. Sempre 

és útil i necessari un motor de cerca en una pàgina web. 

Pertany a la plantilla que s’ha escollit per l’aplicació, per tant, per evitar conflictes, s’ha optat 

per deixar aquest com a mòdul de cerca. 

L’altre raó és el seu format atractiu, gràcies a l’ AJAX, que no funciona com el Google, per 

exemple, que surten tots els enllaços en una nova pàgina, si no que surten en forma de finestra 

en quant escrivim una cosa en el mòdul. La següent imatge és un exemple: 
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És clar que si li donem a viewall, llavors ens surten totes en una nova pàgina. 

 

EDICIÓ 

 

En els apartats configurables del cercador, com a coses més destacables està com mostrar la 

cerca, si volem paraules exactes o qualsevol paraula, i també permet relacions directes amb el 

cercador de Google, però aquestes opcions estan desactivades, perquè de moment, no són 

necessàries. 
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6.3. MOD_FPSS 

 

Per què Mod_fpss 

 

El mòdul és el que ens permet mostrar les notícies que prèviament estiguin al component 

FrontPage Slideshow. També una de les raons és que ens permet mostrar el mòdul basat en 

JQuery o en Mootools, per evitar conflictes si hi han més d’un mòdul en aquest format. Aquest 

és un dels seus punts forts. 
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Cal dir que per aquest mòdul s’han creat tants com categories al club hi ha, com es veu a la 

imatge de l’esquerra anterior. 

 

EDICIÓ 

 

El mòdul es pot mostrar de moltes maneres diferents, s’ha escollit el format de la foto anterior, 

però hi ha diverses més. També es pot canviar el tamany, velocitat de canvi de notícia, format 

del títol i la breu descripció, i altres detalls. 
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6.4. MOD_JOOMULUS

 

Per què Mod_Joomulus 

 

Aquest mòdul és el que s’anomena un “cloud tag”, és a dir, ens mostra tags que nosaltres 

prèviament introduïm de manera atractiva dins la web, en moviment i força editable. És per 

això que hem agafat aquest mòdul, ja que és una utilitat força utilitzada en totes les webs d’avui 

dia. 

Aquí tenim un exemple: 

 

 

EDICIÓ 

Bàsicament té dues finestres d’edició: una per els detalls visuals, com poden ser colors, tamany, 

etc. i l’altre els tags pròpiament, on es posa el nom, l’adreça web i el tamany del tag (es poden 

utilitzar fins a 30): 

t Autònoma de Barcelona  
  Pàgina web per a una 

MOD_JOOMULUS 

Aquest mòdul és el que s’anomena un “cloud tag”, és a dir, ens mostra tags que nosaltres 

prèviament introduïm de manera atractiva dins la web, en moviment i força editable. És per 

agafat aquest mòdul, ja que és una utilitat força utilitzada en totes les webs d’avui 

 

Bàsicament té dues finestres d’edició: una per els detalls visuals, com poden ser colors, tamany, 

pròpiament, on es posa el nom, l’adreça web i el tamany del tag (es poden 

 

Marc Lozano   
una entitat esportiva 
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Aquest mòdul és el que s’anomena un “cloud tag”, és a dir, ens mostra tags que nosaltres 

prèviament introduïm de manera atractiva dins la web, en moviment i força editable. És per 

agafat aquest mòdul, ja que és una utilitat força utilitzada en totes les webs d’avui 

Bàsicament té dues finestres d’edició: una per els detalls visuals, com poden ser colors, tamany, 

pròpiament, on es posa el nom, l’adreça web i el tamany del tag (es poden 
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6.5. MOD_BL_TABLE 

 

Per què Mod_bl_table 

 

Aquest mòdul ens mostra una taula de classificació en format molt abreujat, per si es vol fer una 

mirada ràpida de la classificació, només amb les dades dels equips, partits jugats i partits 

guanyats: 

 

Es va pensar que es una eina útil per fer una ullada ràpida, i per si no es vol entrar en més 

detalls, encara que es pot veure la taula de classificació de manera més detallada (a la pàgina de 

classificació, explicada en el següent capítol).???? 

 

EDICIÓ 

 

Només s’ha de posar la id de la temporada, i la id del equip, informació que es treu del 

component Bearleague. 
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6.6. MOD_BL_RESULTS 

 

Per què Mod_bl_results 

 

Aquest mòdul ens mostra els resultats dels partits jugats.  

 

Per tant, és necessari ja que els resultats es posen en el component BearLeague. 

Si fem clic al resultat, ens sortiran els detalls del partit, així com un resum i/o imatges 
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EDICIÓ 

Aquest mòdul s’ha implementat per cada equip o categoria del 

club. 

Per editar-lo, s’ha d’introduir la ID de la temporada, la id del 

equip i la id del partit. Hi ha la opció d’ensenyar o no els 

escuts, la qual tenim sempre activada, ja que si no només 

sortiria el nom. 

 

 

 

6.7. MOD_BL_NEXT_MATCHES 

 

Per què Mod_bl_next_matches 

 

Aquest mòdul és pràcticament igual que el anterior, solsament que mostra els partits que encara 

no s’han jugat. Per tant, no hi haurà dades ni comentaris sobre el partit. 

 

Aquesta funcionalitat és molt necessària per saber el calendari dels equips, quan es disputen els 

partits, hores, si són fora o en casa, etc. 

 

EDICIÓ 

Aquest mòdul està fet també per cada equip, com el mòdul anterior, només canvia el nom, que 

és Pròxim partit “equip”. La edició és exactament igual que el mòdul anterior. 
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6.8. MOD_BL_PLAYERS 

 

Per què Mod_bl_players 

 

Aquest mòdul mostra les estadístiques dels jugadors d’un equip. Per exemple, mostra qui ha 

realitzat els gols, qui ha fet les assistències, etc. Per tant, dependrà dels events que s’hagin creat, 

i de les estadístiques que es vulguin mostrar. 

S’hauria de fer un mòdul per cada estadística que es vulgui mostrar. 

 

EDICIÓ 

 

El ID del equip és opcional per si hi ha més 

d’un equip en la mateixa lliga que es controli 

personalment. Això de moment ens succeeix en 

la categoria benjamí, així en una sortirien tots 

els jugadors, on el seu equip queda identificat. 

S’han creat dos mòduls d’aquest tipus per 

secció esportiva: un pels gols i l’altre per les assistències. 
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6.9. MOD_JW_TAGS&SLIDES 

 

Per què Mod_jw_tags&slides 

Aquest mòdul era essencial per a la presentació de la portada de l’aplicació. Ens permet 

classificar mòduls, col·locats en alguna posició de la plantilla, en pestanyes. Això ens permet 

posar més informació a les pàgines d’una manera més estètica i que no cansi al usuari. Per tant, 

era molt necessari pels nostres objectius. 

 

EDICIÓ 

 

Com veiem a la pantalla d’edició, només hem d’afegir una ID dels mòduls que estan situats en 

la posició on es vol aplicar el mòdul, i com es mostrarà: 

 

 

6.10. MOD_NINJA_SHADOWBOX 

 

Per què Mod_Ninja_Shadowbox 

El mòdul Ninja Shadowbox permet obrir imatges, vídeos, pàgines en una nova finestra (en 

format pop up) sense necessitat de sortir de la nostra pròpia web. Aquesta utilitat, d’un sol cop, 

ens evita conflictes entre llenguatges, una imatge més estètica i sofisticada de la web, i ens dóna 

capacitat de més informació sense necessitat d’ocupar espai físic de l’aplicació. 

El mòdul està creat mitjançant AJAX . 
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EDICIÓ 

 

L’únic que cal per utilitzar-lo és activar-lo i col·locar-lo en les diferents pàgines que es vol que 

funcioni. Després, amb el component JCE (en aquest cas) hem d’editar els enllaços de tal forma 

que cridin a aquest mòdul en quant fem clic a aquests. En la bibliografia posem el enllaç al 

manual del mòdul. 

Aquest és un exemple: 
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7. PÀGINES I CONTINGUTS 

 

7.1. INTRODUCCIÓ 

La aplicació està composta per pàgines. Aquestes poden tenir un format donat per Joomla, o un 

format donat pels components que s’hagin inserit en Joomla.  

En aquesta secció també es parlarà dels continguts de Joomla que s’utilitzen, els quals en son 

útils per als formats, mòduls i components de l’aplicació. 

 

7.2. TIPUS DE PÀGINES 

 

Aquestes són totes les pàgines que estan presents en el menú de la web. Al seleccionar un menú 

(que és com anomena el Joomla a cada pàgina) obtenim la finestra d’edició, on es decideix 

l’ordre, col·locació, i entre altres coses,s’escull el tipus, que a continuació s’esmenten. 
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7.2.1. Team Layout 

 

Aquest tipus de pàgina és la que s’utilitza per les pàgines amb el nom “plantilla”. Pertany al 

component BearLeague, i per configurar-ho s’ha d’escollir la temporada, i el equip. El seu 

format es el següent: 

 

A la pestanya equips, sortiria la foto del equip. A partits, tots els partits jugats i que ha de jugar, 

i a l’apartat jugadors, tota la plantilla, amb detalls com es pot veure a la imatge, i si es fa clic a 

algun jugador, es veurà la seva foto, al costat els seus detalls(alguns no inclosos en l’ anterior 

pantalla, i una breu descripció, si escau, a sota: 

 

A l’apartat estadístiques, els seus gols, assistències, expulsions. I finalment, fotos en la tercera 

pestanya. 
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7.2.2. Season Table Layout 

Aquest tipus de pàgina també pertany al component BearLeague. S’utilitza per els menús de 

classificació de cada equip: 

 

Com es veu a la imatge, hi ha una icona a la dreta, que és el calendari, al fer clic, surten els 

partits que han de jugar i que han jugat. Si fem clic a algun equip, anirem a la pàgina 

“plantilla”, que seria el tipus de pàgina anterior. 

Per editar-lo, s’ha de posar la temporada que es vulgui mostrar la classificació. 

 

7.2.3. Standard Form Layout 

 

És la pàgina dels formularis, la qual ens els mostra. Per editar-lo només s’ha de posar el 

formulari que s’hagi creat en el component JForms. 

S’han creat els formularis de “Inscripció jugador” (inscripció de jugadors a l’entitat), “Inscripció 

a grup” (referent a dins l’aplicació), i “Fes-te Soci”. 

Tots tres formularis, per accedir, s’ha d’estar registrat en l’aplicació prèviament. 

Aquí l’exemple del formulari Inscripció jugador: 
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7.2.4. CcBoard 

 

És la pàgina que ens mostra el fòrum. S’edita completament des del component del mateix nom. 

(Imatge mostrada en el component de mateix nom). 

 

7.2.5. Format d’article 

 

Aquest format es fa servir per pàgines amb contingut purament informatiu. Per tant l’utilitzem 

per els següents menús: Junta Directiva, Equip Tècnic, Historia, Institució i Patrimoni. 

Per editar-lo, s’ha d’escollir un article ja creat. En l’apartat de continguts s’explica amb més 

detall. 
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Aquest format és en HTML, per tant per aquests menús citats és el que ens fa falta, ja que tot es 

resumeix en text i imatges. 

 

7.2.6. Format de secció 

 

Aquest format és el que s’utilitza per les pàgines principals de cada equip. Ens permet inserir 

mòduls, i per tant, és la més adient per aquests menús. 

 

Per editar-lo s’ha d’escollir la secció que volem inserir. Aquest és un altre contingut de Joomla 

que s’explicarà més endavant. 

 

7.2.7. Format de portada en bloc 

 

Aquest format és pràcticament igual que l’anterior, solsament que no s’ha de posar cap 

contingut, i et permet posar tots el mòduls que es vulgui. Aquest format està adjudicat per al 

menú Inici. 
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7.2.8. Separador 

 

Aquest format és molt útil, és per aquelles pàgines on no es vol ficar cap informació, i tampoc es 

vol que es puguin fer clic. Aquest format s’ha utilitzat per les categories que tenen més d’un 

equip. 

Per editar-lo, es pot inserir una imatge en el menú. 

 

7.2.9. Jomsocial 

 

Aquest format és petició expressa del club, és la pàgina corresponent a la comunitat: 

 

Com les comunitats actuals, disposa de pàgina de perfils, grups, events, cerca, entre altres: 
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7.3. CONTINGUTS 

 

Els continguts són formats que ens serveixen per introduir informació en els components, 

mòduls o menús. Concretament, en aquesta aplicació, s’utilitzen els articles, les categories i les 

seccions. 

 

7.3.1. Seccions 

 

Les seccions són el nivell del que pengen les categories i els articles. Per tant, quan definim una 

secció, els continguts que pengin d’ ella són els que podran ser presentats en una pàgina del 

format secció. Això és molt útil per les notícies, ja que les permet classificar per els equips. Per 

tant, tenim una secció per cada equip, més una altra que es la secció General. 
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7.3.2. Categories 

 

Aquest seria el segon nivell de continguts, on es podrien crear més d’un per secció. El que passa 

es que nosaltres utilitzem els continguts per fer notícies o per fer menús amb Format Article. Per 

tant, no aprofitem el potencial de les categories, i fem una categoria per cada secció. 

A cada categoria que s’afegeixi, s’ha d’adjudicar una secció. 

 

7.3.3. Articles 

 

Aquest és el nivell que es veu a l’aplicació pròpiament. Els articles són els que contenen la 

informació. Es fan servir per crear les notícies, i per fer les pàgines “Format d’article”. 

 

Aquest seria un exemple de creació de notícia, on s’especifica la secció i categoria, i es pot 

incloure data de publicació, caducitat, creador, etc. Però es pot no mostrar aquesta informació. 

Per les pàgines Format d’article que s’utilitzen, en secció i categoria es posa la opció No 

categoritzat, perquè no es vol format de notícia, si no que es vol mostrar una informació 

estàtica. 
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8. CODIFICACIÓ I PROVES 

 

Joomla per l’execució de l’aplicació executa el codi HTML per al frontend, mentre que el 

backend funciona mitjançant els arxius php necessàries per l’execució de la base de dades. 

Podem concloure que l’esquema utilitzat en la codificació és el model Vista Controlador. Es basa 

en aconseguir independència entre el model o dades de l’aplicació i la presentació o vista. 

La nostra aplicació nodreix tota la seva informació per mitjà del sistema gestor de base de 

dades. 

A partir de la base de dades, on estan emmagatzemades totes les dades, es munta l’aplicació. 

Idioma 

Els comentaris majoritàriament estan en català. Únicament la comunitat que hi ha en l’aplicació 

està en castellà degut a que el producte abans no era llicència GPL i no es podia editar l’ idioma. 

Noms 

Els noms dels arxius dels mòduls, components i connectors guarden relació amb el nom de 

l’element al que pertanyen. S’enllacen les paraules mitjançant sempre guions baixos. 

 

 

8.1. PROVES 

 

Una vegada instal·lats tots els elements necessaris que formen l’aplicació, és necessari realitzar 

un joc de proves per confirmar el funcionament del sistema. 

Proves d’unitat 

La primera d’aquestes proves és el test de tots els elements al ser instal·lats i veure que el seu 

funcionament és correcte en l’aplicació o veure si hi ha algun error. Aquesta prova ha estat 

essencial per al correcte funcionament de l’aplicació. 

Proves d’integració 

Consisteix en testejar l’ interacció d’un element amb els  altres que ja eren presents a l’aplicació.  

En aquest cas s’han trobat alguns elements incompatibles amb altres elements més prioritaris 

dins de l’aplicació, i gràcies a aquest test hem pogut finalitzar l’aplicació amb cap problema de 

compatibilitat entre elements i que afectin al funcionament. 

En els casos que es trobava error s’ha arreglat el problema en els casos que era possible o 

buscant altra element que fos compatible i fes la mateixa funció. 
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Proves de compatibilitat 

Com és una aplicació web, s’ha hagut de testejar la web amb diferents navegadors web. S’han 

testejat Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer i Opera actualitzats a l’última versió 

disponible fins al dia 11 de setembre de 2010. El seu funcionament ha estat satisfactori, encara 

que amb Firefox hi ha una petita diferència gràfica però res funcional. 

Proves de Seguretat 

Com a l’aplicació hi ha diferents tipus d’usuari, fins i tot no registrat, i  cadascú té permisos 

diferents i pot sol·licitar-ne més. Per tant, era necessari realitzar proves de seguretat envers 

l’autenticació. 

Una prova realitzada era intentar accedir a parts restringides sense estar registrat. La prova ha 

donat resultat satisfactori, ja que envia un error dient que no es té permisos per accedir. 

Altra era accedir a un accés restringit amb un usuari registrat que no té el permís d’accedir-hi. 

Com en el cas anterior, se’ns adverteix que no es tenen permisos per accedir. 

 

Conclusió de resultats 

Una vegada realitzat tot el joc de proves, localitzats els errors i realitzats els canvis finals 

necessaris, es pot concloure que l’aplicació s’executa de forma estable. 
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9. CONCLUSIONS 

 

Després d’haver realitzat el projecte s’ha arribat a la conclusió de que s’han assolit els objectius 

principals que era millora d’aspecte visual, millora de comunicació entre membres i seguidors, i 

seguretat. 

Una dificultat que s’ha trobat en la durada del projecte, ha estat posar-se d’acord en les parts de 

l’aplicació, ja que alguns cops han hagut canvis en qualsevol moment del projecte, però això ha 

ajudat a donar-li una visió més al gust del client, ja que el Club Cent Patins són diverses 

persones, i a tots els ha d’agradar aquesta aplicació. 

A part de la falta d’aclariments, la proporció d’informació per part de l’entitat Cent 

Patins al tram final, que els ha agafat en un moment de canvi de directiva i tot el que això 

comporta, més el començament de la temporada, ha comportat que algunes coses hagin quedat 

pendents. 

Altra entrebanc inesperat, ha estat el servei que ens ha donat la universitat,ja que s’han tingut 

diversos problemes amb el espai virtual que ens han ofert (mala sort que ha succeït en període 

de vacances i per tant un problema potser no tan greu va durar més del esperat), i un problema 

personal amb Joomla i el servidor que no s’ha pogut solucionar, però realment no era 

responsabilitat del suport de la universitat. Igualment, s’han pogut sortejar aquests dos 

entrebancs. 

I, per acabar amb les dificultat, la major i la que més satisfacció dóna superar, ha estat començar 

aquest projecte amb un gestor de continguts que no es coneixia: 

Joomla és una eina amb una capacitat i un nivell d’adaptació molt gran. Al principi va 

semblar més un problema que una solució utilitzar una eina desconeguda i que no sabia res 

sobre ella, en contra de programar-ho tot des de zero ( ja ho havia experimentat abans de 

començar el projecte).  

Però a mesura que anava instal·lant elements en el gestor de continguts, vaig començar a 

valorar i a interessar-me en aquest tipus de programació, i ara, penso que per aquest tema 

concret, com és el de la creació d’una pàgina web, Joomla es capdavanter alhora d’oferir molta 

varietat de serveis per fer la teva pàgina única i 100% configurable, amb material gratuït i de 

pagament, però majoritàriament editable degut a la llicència GPL. 
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Respecte al seu funcionament intern, la seva divisió backend/frontend crec que és molt 

adequada i entenedora, fa que sigui instantània una configuració interna amb el que veuen els 

usuaris de l’aplicació. 

El tractament de les dades que utilitza és relacionar-se amb la base de dades mitjançant els 

arxius .php dels elements instal·lats. Que la base de dades tingui determinat i que tot el que 

instal·lem es relacioni automàticament amb aquesta base de dades existent, comporta que els 

elements (segons el tipus) tingui les taules del mateix tipus, i per tant, no poden existir errors en 

aquest aspecte. Veig que aquest és un aspecte molt important, perquè en el meu cas personal, 

utilitzo més de 200 taules, i aquesta manera de funcionar, fa que no hagi de perdre gaire temps 

en crear taules i relacions en el sistema gestor, i per tant, només he d’accedir si vull canviar-ne el 

funcionament. 

Un dels seus punts forts és l’estètica, amb l’ús d’elements AJAX i JQuery, que a més aporten un 

funcionament molt més amigable i còmode. He intentat adaptar tota l’aplicació amb aquests 

tipus d’elements per evitar l’ús de executar elements en noves pàgines, i per a que la gent vegi 

que l’estètica no és un element totalment secundari, si no que funcionalment cobra molta 

importància i fa que la teva aplicació estigui un esglaó per sobre del que es pot fer sense 

considerar-lo. Ho trobo un punt positiu que aquest gestor de continguts ho consideri primari 

aquest objectiu. 

Finalment la intencionalitat que aquest gestor vol inculcar a les aplicacions que es creen han 

d’estar adaptades als temps actuals. El sacrifici que la comunitat Joomla ofereix amb les seves 

creacions amb llicència GPL (comercials o no) ajuda a que els usuaris puguin adaptar les seves 

creacions web al format que actualment crea tendència que és el web 2.0.  

Aquest últim factor, juntament amb la possibilitat que ja ofereix per fer una pàgina de contingut 

més estàndard, i el seu funcionament, formen una combinació que he trobat ideal per a realitzar 

aquest projecte, amb un resultat que m’ha deixat molt satisfet, però que penso que encara pot 

ser superior amb les possibles ampliacions posteriors. 

 

Haver après com funcionava i totes les seves possibilitats ha portat a fer el projecte amb il·lusió, 

ganes i finalment satisfacció, ja que s’ha aconseguit l’objectiu de realitzar l’aplicació. 
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9.1. POSSIBLES MODIFICACIONS I AMPLIACIONS 

 

Degut a que és una aplicació web i que el gestor de continguts Joomla permet un ampli ventall 

de possibilitats i configuracions, es creu que qualsevol part pot ser modificada. També apuntar 

que s’ha intentat personalitzar el màxim possible aquesta aplicació, i per tant, el que seria més 

possible podria ser una ampliació amb més opcions, si al client se li acudeix, i amb Joomla 

probablement es pugui assolir. 

En referència a això esmentat, han quedat pendents alguns elements a introduir en l’aplicació, 

degut a que no són gratuïts i el client encara no ha decidit si incorporar-los o no. 

 

9.2. VALORACIÓ PERSONAL 

 

Després dels resultats obtinguts en la realització del projecte, es pot dir que s’han assolit els 

objectius i reptes marcats al principi d’aquest. 

Això ha estat gràcies al treball constant, la insistència amb el client i les ganes d’aprenentatge i 

experimentació envers un repte nou i desconegut. 

En quant al producte final, es té molt clar que serà molt útil per al client, ja que assolirà objectius 

pendents i ajudarà a l’entitat a adquirir major importància dins l’esport, la ciutat i entre els 

propis membres del club i seguidors. 

Útil per a mi mateix, per suposat, ja que m’ha aportat un coneixement que crec que em serà de 

gran utilitat en un present i futur immediats, i fa especial il·lusió que una entitat de la meva 

ciutat utilitzi una aplicació feta per mi. 

I també crec que és útil per a qualsevol aplicació web que es vulgui per a una entitat esportiva 

de hoquei, fent les respectives modificacions, inclús per a qualsevol esport. 
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