
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Universitat de Lleida 

Escola Politècnica Superior 

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 

 

Treball de final de carrera 

 

Portals web de l’IRBLLEIDA 

 

Autor/a: Nestor Torres Gilart 

Director/a: Margarita Moltó Aribau i Albert Sorribas Telló 

Febrer 2011 



Índex 
1. Introducció ............................................................................................................................ 1 

1.1 Introducció .................................................................................................................... 1 

1.2 Objectius de l’aplicació .................................................................................................. 1 

2. L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida............................................................................. 2 

3. Anàlisi de requeriments ........................................................................................................ 2 

3.1 Requeriments funcionals .............................................................................................. 2 

3.2 Requeriments no funcionals ......................................................................................... 4 

3.3 Especificació del sistema ............................................................................................... 5 

3.3.1 Requeriments hardware ............................................................................................... 5 

3.3.2 Requeriments software ................................................................................................. 5 

4. Disseny de l’aplicació ............................................................................................................ 6 

5. Planificació temporal i pressupost ........................................................................................ 7 

6. Casos d’ús ............................................................................................................................ 10 

7. Base de dades ...................................................................................................................... 13 

8. Disseny de classes ............................................................................................................... 13 

9. Detalls d’implementació ..................................................................................................... 15 

9.1 Tecnologies emprades ................................................................................................ 15 

9.2 Estructura .................................................................................................................... 17 

9.2.1 Estructura de fitxers ............................................................................................ 17 

9.2.2 Estructura general ............................................................................................... 18 

9.3 Dificultats d’implementació ........................................................................................ 40 

9.4 Millores afegides en el portal web privat.................................................................... 43 

9.5 Usabilitat ..................................................................................................................... 43 

9.5.1 Portal web extern ................................................................................................ 44 

9.5.2 Portal web privat ................................................................................................. 44 

10. Altres aplicacions ............................................................................................................. 44 

10.1 Aplicació d’articles 1.0 ................................................................................................. 44 

10.2 Aplicació d’articles 2.0 ................................................................................................. 45 

10.3 Auto Diagnosi del portal web privat ........................................................................... 45 

11. Exemples de codi ............................................................................................................. 46 

11.1 PHP .............................................................................................................................. 46 

11.2 Javascript & JQuery ..................................................................................................... 47 

12. Bibliografia ...................................................................................................................... 51 



ANNEX 1:Diagrama entitat-relació .............................................................................................. 53 

 

  



Índex de figures   
Figura 1. - Cas d’ús registre al portal web privat ......................................................................... 11 

Figura 2. - Cas d’ús validació al portal web privat d’un usuari .................................................... 12 

Figura 3. - Diagrama de classes ................................................................................................... 14 

Figura 4. - Estructura de fitxers del portal web privat ................................................................ 17 

Figura 5. - Estructura de fitxers del portal web extern ............................................................... 18  



PORTALS WEB DE L’IRBLLEIDA 1 
 

 
 

1. Introducció 

1.1 Introducció 
En aquest treball el que s’aborda és la feina realitzada per l’IRBLleida que consisteix en el 

desenvolupament d’una sèrie de webs pertanyents a l’ Institut de Recerca Biomèdica de 

Lleida. 

La motivació d’aquest projecte sorgeix en la necessitat d’aquest institut que tenia 

incomplerts els seus portals privat i extern. En el portal web privat només hi poden accedir 

els membres de l’IRBLleida, en canvi, en el portal web extern hi pot accedir qualsevol 

usuari. 

L’IRBLleida també disposa d’altres aplicacions que també són fruit d’aquest treball com pot 

ser l’aplicació per a inserir articles científics. 

La documentació s’estructura de la forma següent. Primer es realitza un anàlisi de 

requeriments que mostrem al capítol 3,  continua en el desenvolupament del portal web 

privat i després aprofitant el disseny del portal web extern es va actualitzar. El que també 

mostrem és el disseny dels dos portals al capítol 4. 

En els capítols 5 i 6 s’expliquen els casos d’ús més significatius de tot el treball i quina seria 

la planificació i el pressupost del projecte. 

La part més detallada de desenvolupament està en els capítols 7,8 i 9. Finalment s’exposen 

les altres aplicacions desenvolupades al capítol 10 i uns exemples del codi utilitzat en els 

portals i aplicacions en el capítol 11. 

Finalitzem el treball amb les conclusions extretes. 

1.2 Objectius de l’aplicació 
En aquest apartat exposarem els objectius basics del projecte: 

 Actualitzar el disseny del portal web privat i finalitzar la seva implementació. 

 Canviar el mode de rebre les dades del portal web extern per a que es puguin 

realitzar de forma dinàmica a partir de la base de dades de l’IRBLleida. 

 Crear altres portals privats per a poder gestionar el contingut del portal web privat 

i el portal web extern. 

 Implementar el conjunt d’aplicacions amb els llenguatges que més s’adaptin a les 

necessitats. 

 Mostrar la informació en el portal web privat i extern de forma clara i concisa.  
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2. L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida 
L'IRBLleida és un Institut de Recerca en el que participen la Universitat de Lleida i l’ Institut 

Català de la Salut. Com a organisme mixt entre la Universitat i el sistema sanitari, 

l'IRBLleida està compromès a avançar en la recerca biomèdica com a mitjà de millora en la 

salut de la població i facilitar una activitat assistencial òptima en situacions de malaltia. La 

interacció entre els professionals d'ambdues institucions ha de permetre sinèrgies que 

facilitin aquesta tasca. 

 

L’IRBLleida en l’any 2009 disposava d’un portal web privat des d’on es podia consultar 

notícies o altres continguts referents a l’Institut  o a membres de l’Institut, però aquest 

estava inacabat. Ens vam posar en contacte amb ells mitjançant un correu intern en el qual 

cercaven a algú que tingués coneixements de PHP i MySQL. L’objectiu principal de la tasca 

era acabar el que ja estava començat. Existia una base de dades MySQL amb una 

estructura de dades ja feta i alguns gestors de contingut que funcionaven, però faltava 

afegir altres gestors i acabar de completar la visualització del contingut correctament. 

Aquest portal que tenien estava fet amb PHP únicament, sense fer ús de la tecnologia 

asíncrona. 

3. Anàlisi de requeriments 
En aquesta fase del projecte es tractaran els requeriments que s’han tingut en compte per 

a la realització de les diferents aplicacions de l’IRBLleida, considerant els punts de vista de 

l’administració i dels investigadors que les utilitzen. Aquests requeriments es van anar 

decidint en reunions mensuals amb el coordinador Albert Sorribas a la facultat de 

medicina de la UDL. 

Al principi d’aquest projecte existia  una base de dades MySQL ja estructurada i  un portal 

web privat el qual comptava amb els gestors de contingut següents: 

 Gestor dels missatges de l’administració 

 Gestor de sol·licituds d’accés 

 Gestor d’usuaris 

 Gestor de notícies 

 Gestor de convocatòries 

 Gestor de documents 

Cada gestor inclou la gestió del propi contingut i la seva visualització al portal web privat i 

al portal web extern. 

3.1 Requeriments funcionals 
Els requeriments funcionals donen una descripció breu dels serveis que hauran d’oferir les 

aplicacions i el comportament d’aquestes davant diverses situacions. A continuació 

s’exposen els requeriments funcionals generals: 

 El conjunt d’aplicacions constarà de dos parts, el portal web extern i el portal web 

privat. En el portal web extern es mostrarà tota la informació pública referent a 

http://www.udl.cat/
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l’Institut i en el portal web privat es gestionarà tot el contingut que es mostra en el 

portal web extern i en el privat.  El contingut mostrat en el conjunt d’aplicacions  

serà dinàmic. 

 Incloure diversos enllaços en el conjunt d’aplicacions per tal de visualitzar la 

informació demanada per l’usuari. 

 Realitzar una interfície web senzilla per a que l’usuari pugui dur a terme totes les 

tasques. 

 Mostrar la informació de forma clara i concisa per a que l’usuari que estigui 

consultant la nostra pàgina ho pugui fer de forma estructura i ben organitzada. 

En el portal web privat es poden considerar els requeriments funcionals següents: 

 Poder gestionar tots els diferents usuaris registrats al sistema. 

 Poder gestionar tots els continguts del portal web privat i del portal web 

extern. 

 La possibilitat d’inserir contingut provinent de fonts externes a l’Institut com 

per exemple la Biblioteca Nacional de Medicina d’Estats Units (MEDLINE). 

 En el portal web privat s’ha de presentar la informació segons el tipus d’usuari 

que hi ha accedit. 

 

 En el portal web privat hi ha d’haver 3 tipus d’usuaris: 

o Administradors portal web privat: Aquest tipus d’usuari té accés a tot el 

sistema de gestió de continguts del portal web privat, des del qual es pot 

gestionar tot el referent als portal web privat i extern. 

o Administradors de grup: Aquest tipus d’usuari té accés a un apartat en el 

que pot gestionar tots els membres del seu grup, inserir-ne, modificar-ne o 

esborrar-ne. També pot inserir contingut d’actualitat divers, que haurà de 

ser aprovat per algun administrador del portal web privat. 

o Usuari: Aquest tipus d’usuari té accés a tot el contingut  que s’exposa en el 

portal web privat i a un panel en el que pot modificar les seves dades 

personals i professionals. 

En el portal web extern es poden considerar els requeriments funcionals següents: 

 Proporcionar una forma de cerca ràpida i directa per l’usuari que el visita. 

 Incloure alguns elements d’usabilitat, com el cercador general, engrunes de 

pa i/o mapa web. 

 Agrupació de continguts per a que es pugui accedir de forma directa a veure 

el que es cerca. 

 Diverses formes d’ajuda a la cerca de diferents documents. 

 Formes d’accedir a la informació des de dispositius externs i des de 

plataformes independents, sense dependre d’un navegador web. 

 Internacionalització de la web, s’ha de poder veure amb Català, Castella i 

Anglès. 

  



PORTALS WEB DE L’IRBLLEIDA 4 
 

 
 

 

3.2 Requeriments no funcionals 
Aquests requisits son imprescindibles en l’aplicació, ja que si no es posen en pràctica 

l’aplicació no compleix els objectius demanats. Contemplen totes les possibilitats que 

no cobreixen els requeriments funcionals i estan directament relacionats amb les 

funcions del sistema, des de les més bàsiques fins a les més complexes. 

 

 Seguretat: Al portal web privat no es pot accedir sense prèvia autenticació i 

unes credencials correctes. 

 Consistència: Tant en el portal web privat com en el portal web extern es 

segueix un mateix estil per a no confondre a l’usuari visitant. 

 Fiabilitat: En el portal web privat es garanteix que no hi hauran camps 

obligatoris en blanc o tipus de dades erronis. 

 Eficiència: L’aplicació consumeix el mínim ample de banda.  
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3.3 Especificació del sistema 
El sistema que s’ha utilitzat en aquest projecte és un servidor allotjat a  la Universitat de 

Lleida, gracies a això, es gaudeix de les avantatges de seguretat que aquest proporciona. 

Per a poder gestionar els fitxers del conjunt d’aplicacions s’ha hagut d’accedir al sevidor 

mitjançant un client SSH1 o a traves de SFTP2 per poder carregar i descarregar fitxers del 

servidor. 

3.3.1 Requeriments hardware 
En aquest apartat es detallen les característiques tècniques del servidor de la UDL 

mencionat anteriorment i les característiques tècniques de l’ordinador amb el que han 

estat desenvolupades el conjunt d’aplicacions. 

En el portal web privat hi ha més seccions i per tant més contingut que mostrar, a més a 

més estan implementades més facilitats per l’usuari i això fa que en alguns navegadors li 

costi més de carregar el contingut. 

Les característiques del servidor de la UDL són aquestes: 

 Processador: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz 

 RAM: 1 GB DDR 

 Disc dur: Disc dur de 120 GB 

Les característiques de l’ordinador utilitzat per a implementar-les son: 

 Processador: Intel Core 2 Duo 6320 1.86 Ghz 

 RAM: 2 GB DDR2 

 Pantalla: Monitor Samsung TFT 19’ 

 Resolució: 1920x1080 píxels 

 Disc dur: Disc dur Seagate d’1 TB 

Les característiques optimes per a poder consultar la pàgina web correctament son les 

següents: 

 Processador: Intel Pentium 3 a 1Ghz 

 RAM: 512 Mb 

3.3.2 Requeriments software 
Els requeriments software necessaris per a poder accedir les pàgines correctament son: 

 Sistema operatiu: Windows XP o superior,  o distribució Linux actualitzada 

 Resolució: 1024x768 píxels 

 Xarxa: Connexió a internet 

 Navegador web: Internet Explorer 7 o superior, Mozilla Firefox 3.x, Opera, Google 

Chrome, etc. 

                                                           
1
Secure Shell 

2
Secure File Transfer Protocol 
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4. Disseny de l’aplicació 
 

Anàlisi del punt de partida 

 Es disposava d’una base de dades en MySQL ja estructurada 

 Es disposava d’un portal web privat programat amb PHP amb els gestors de 

missatges de l’administració, sol·licituds d’accés, d’usuaris, de notícies, de 

convocatòries i de documents. 

 En el desenvolupament del portal web extern no vam tenir accés al codi font 

original, es va haver de fer una copia de la original guardant-la pàgina per pàgina. 

 En el desenvolupament del portal web privat a partir d’una certa data es va fixar 

una primera versió, anotada com versió 1.0 i així s’ha anat incrementant fins 

arribar a la versió 1.3 que és la que hi ha actualment. 

Nou disseny i funcionalitats 

 El temps de resposta de les aplicacions és el mínim possible ja que no es torna a 

recarregar tota la pagina, sinó només una part. 

 Els errors que es puguin produir en el conjunt d’aplicacions en temps d’execució 

s’informen a l’usuari immediatament. 

 Totes les aplicacions segueixen un patró usable i entenedor  per a que l’usuari 

pugui realitzar les tasques fàcilment. 

 El manteniment de les dades es pot realitzar fàcilment gracies al gestor de 

continguts implementat en el portal web privat. 
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5. Planificació temporal i pressupost 
Per a poder planificar el projecte, dividim el treball en varies etapes i calculem el temps i el 

cost estimat per a realitzar cada tasca. 

Es considera que el tipus de tasques a desenvolupar requerirà la implicació de dos perfils 

professionals diferents: analista (A) i programador (P). Els preus per hora de l’analista i del 

programador han estat consultats a Sueldo Informáticos según Consejo Profesional de 

Córdoba - Vgroup Network3 i per tant es considerarà que el preu per hora de l’analista és 

de 35 € i el del programador de 15 €. 

En aquest projecte només hi ha una persona que ha realitzat totes les tasques, per tant, es 

duen a terme en una seqüencia lineal. 

Nº 
Tasca 

Tasques Hores tasca Cost tasca(€) A/P Precedència 

1 Entrevistes amb el client 18 630 A  

2 Anàlisi de requeriments portal 
web privat 

60 2.100 A 1 

3 Planificació portal web privat 48 1.440 A 2 

4 Disseny i actualització del gestor 
de missatges de l'administració 

12 180 P 3 

5 Disseny i actualització del gestor 
de sol·licituds d'accés 

12 180 P 4 

6 Disseny i actualització del gestor 
d'usuaris 

12 180 P 5 

7 Disseny i actualització del gestor 
de notícies 

12 180 P 6 

8 Disseny i actualització del gestor 
de convocatòries 

12 180 P 7 

9 Disseny i actualització del gestor 
de documents 

12 180 P 8 

10 Proves portal web privat 18 270 P 4,5,6,7,8,9 

11 Anàlisi de requeriments portal 
web extern 

60 2.100 A  

12 Planificació portal web extern 48 1.680 A 11 

13 Disseny i actualització base de 
dades 

12 180 P 12 

14 Disseny i implementació del 
gestor de seminaris 

12 180 P 13 

15 Disseny i implementació del 
gestor de formació 

12 180 P 14 

16 Disseny i implementació del 
gestor d'eines administratives 

12 180 P 15 

17 Disseny i implementació del 
gestor de salut laboral 

12 180 P 16 

18 Disseny i implementació del 
gestor de becaris predoctorals 

12 180 P 17 

                                                           
3
 http://www.vgroupnetwork.com/foro/44051-sueldo-informaticos-segun-consejo-profesional-de-

cordoba.html 
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19 Disseny i implementació del 
gestor de memòries irblleida 

12 180 P 18 

20 Disseny i implementació del 
gestor de serveis cientificotècnics 

12 180 P 19 

21 Disseny i implementació del 
gestor d'assaigs 

12 180 P 20 

22 Disseny i implementació del 
gestor d'articles 

12 180 P 21 

23 Disseny i implementació del 
gestor de projectes de recerca 

12 180 P 22 

24 Disseny i implementació del 
gestor de col·laboradors 

12 180 P 23 

25 Disseny i implementació del 
gestor d'enllaços d'interès 

12 180 P 24 

26 Disseny i implementació del 
gestor de licitacions 

12 180 P 25 

27 Disseny i implementació del 
gestor de logotips institucionals 

12 180 P 26 

28 Disseny i implementació del 
gestor d'ofertes de treball 

12 180 P 27 

29 Proves portal web extern 18 270 P 13,14,15,16
,17,18,19,2
0,21,22,23,
24,25,26,27

,28 

30 Elaboració de la documentació 90 3.150 A 29 

 

El cost total d’aquest projecte seria de 15.840 €. 

Els costos i hores totals per perfil de treballador són els següents: 

Total hores analista..........................................................324 hores 

Total hores programador.................................................300 hores 

Total hores........................................................................576 hores 

Cost analista(€)....................................................................11.340 € 

Cost programador(€).............................................................4.500 € 

 

 

Amb aquest cost total l’import que se li hauria de pressupostar a un  client seria el 

següent:  

Pressupost 

Cost projecte...................................................................15.840 € 

Marge(15%).....................................................................2.376 € 

TOTAL..............................................................................18.216 € (sense IVA) 

Seguidament mostrem el diagrama de GANTT generat a partir de l’anàlisi de requeriments 

previ. 
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6. Casos d’ús 
El disseny de les aplicacions web el representarem amb l’UML: 

Un cas d'ús és una tècnica per a documentar els requeriments potencials d'un nou sistema 

o canvi de software. Cada cas d'ús proporciona un o més escenaris que expressen com el 

sistema hauria d'interactuar amb l'usuari final o un altre sistema per a assolir un objectiu 

de negoci específic. Els casos d'ús típicament eviten l'argot tècnic, preferint al seu lloc el 

llenguatge de l'usuari final o de l'expert del domini. Els casos d'ús sovint son co-redactats 

pels enginyers de requeriments i els interessats. 

Llenguatge Unificat de Modelat (LUM o UML, per les seves sigles en anglès, Unified 

Modeling Language) és el llenguatge de modelat de sistemes de software més conegut i 

utilitzat en l’actualitat; està raspallat pel OMG (Objecte Management Grup). Es un 

llenguatge gràfic per visualitzar, especificar, construir i documentar un sistema. UML 

ofereix un esdentar per descriure un pla del sistema (model), incloent aspectes 

conceptuals tals com processos de negoci i funcions del sistema, i aspectes concrets com 

expressions de llenguatges de programació, esquemes de bases de dades i components 

reutilitzables. 

En l’apartat següent definirem els actors que apareixeran en els dos casos d’ús 

representatius que hem escollit. Un d’ells representa l’acció que fa un usuari quan envia la 

sol·licitud d’accés al portal web privat, l’altre, il·lustra el moment en que un usuari ja 

registrat es valida i accedeix al portal web privat. S’han escollit aquestes accions perquè 

mostren els primers passos que ha de complir un investigador o associat de l’IRBLleida per 

a poder accedir al portal web privat. 

Definim un actor com el rol o funció que assumeix una persona que interactua amb el 

sistema de forma diferent. 

 Administrador portal web privat 

o És l’encarregat de gestionar tots els continguts de la web, és el que manté  el 

contingut actualitzat i al que es pot dirigir un usuari del portal web privat o 

administrador de grup si té algun tipus de problema. 

 Usuari 

o És l’investigador o associat a l’Institut que pot veure i interactuar amb el 

contingut que es publica al portal web privat, a més a més, segons el tipus 

d’usuari que sigui apareix al portal web extern com a investigador. 

En aquest apartat es mostren els dos casos d’ús que representen a les dos accions 

mencionades anteriorment. 

  

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuari_final&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Expert_del_domini&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelat&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Software
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Objecte_Management_Grup&action=edit&redlink=1
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1. Registre al portal web privat. Aquest diagrama mostra com un usuari es pot registrar al 

portal web privat i com es validat pels Administradors del portal web privat per a que 

aquest pugui accedir-hi. 

 

Figura 1.- Cas d’ús registre al portal web privat 

 

Especificació: 

Cas Registre al portal web privat 

Finalitat Registrar-se al portal web privat per a poder accedir als continguts 

Descripció L’usuari introdueix les dades per al registre i un Administrador del portal web privat 
valida el registre, si el valida es grava a la base de dades per a que pugui accedir-hi 

Actors Usuari, Administrador portal web privat 

Requeriments L’usuari ha d’haver introduït totes les dades 

Flux principal 1- L’usuari introdueix les dades 
2- Un Administrador del portal web privat valida les dades 
3- Es grava l’usuari a la base de dades i ja pot accedir al portal web privat 

Variacions  

Excepcions L’usuari no es validat per l’Administrador del portal web privat i no pot accedir al 
portal web privat 
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2. Validació al portal web privat d’un usuari. Aquest diagrama mostra com un usuari 

registrat al portal web privat es valida mitjançant les seves credencials. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 2.- Cas d’ús validació al portal web privat d’un usuari 

 

Especificació: 

Cas Validació al portal web privat d’un usuari 

Finalitat Validar un usuari al portal web privat per a que pugui accedir als continguts 

Descripció L’usuari introdueix les dades per a poder entrar al portal web privat, si les dades son 
correctes pot accedir als continguts 

Actors Usuari 

Requeriments L’usuari ha d’haver introduït totes les dades 

Flux principal 1- L’usuari introdueix les dades 
2- La pàgina consulta les dades de l’usuari a la base de dades 
3- Les dades son correctes, per tant l’usuari ja pot accedir al portal web privat 

Variacions  

Excepcions Les dades introduïdes per l’usuari no son correctes i el sistema no permet que hi 
accedeixi 
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7. Base de dades 
Per tal de poder emmagatzemar totes les dades introduïes mitjançant els gestors de 

continguts s’ha fet servir una base de dades en MySQL, ja que ens comuniquem amb 

aquesta via llenguatge SQL i en el moment en que vàrem començar a treballar-hi ja estava 

instal·lada i estructurada. 

MySQL és un sistema de gestió de bases de dades relacional (anglès RDBMS – Relational 

DataBase Management System) multi-fil (multithread) i multiusuari, que usa el llenguatge 

SQL (StructuredQuery Language). 

Els avantatges que ens trobem en utilitzar MySQL son: 

 Reducció en els temps d’execució de les consultes 

 Emmagatzemament dinàmic 

 Consum d’ample de banda 

 Costos de llicencies 

Alguns dels inconvenients que ens podem trobar en utilitzar MySQL són que en grans 

quantitats d’informació el sistema es podria tornar excessivament lent o que en algun 

entorn de programació web no fos compatible amb la base de dades. 

En l’ANNEX es pot veure el diagrama Entitat-Relació realitzat a partir de la base de dades 

actual. 

8. Disseny de classes 
En el principi del projecte el volum de dades a emmagatzemar era mitjà així que no era 

necessari l’ús de classes, però després la grandària del sistema va augmentar i es va fer 

necessari implementar les classes corresponents a cada contingut. 

En el diagrama de classes actual no s’han fet constar les relacions d’associació d’entre 

totes les classes cap a la classe Connexió ja que el diagrama quedaria molt enrarit i no 

es veurien amb claredat les altres relacions. 

Aquí es mostra el diagrama de classes corresponent al disseny de tot el sistema: 

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3_de_bases_de_dades
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Multi-fil&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Multiusuari
http://ca.wikipedia.org/wiki/SQL
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9. Detalls d’implementació 
En aquest apartat s’exposaran els detalls de la implementació dels diferents portals 

que formen el conjunt d’aplicacions d’aquest projecte. 

9.1 Tecnologies emprades 
En aquest apartat es mostren les tecnologies emprades en el conjunt d’aplicacions, 

tant siguin dinàmiques, estàtiques o per ús de disseny gràfic. 

HTML 

HTML és l’acrònim de Hyper Text Markup Language i és un llenguatge de marcat que 

deriva de l’SGML dissenyat per estructurar textos i relacionar-los en forma d’hipertext. 

Actualment ja es comença a desenvolupar en la versió 5 d’aquest llenguatge. 

Es va fer servir HTML perquè actualment és la base per a desenvolupar qualsevol 

pàgina web i perquè inicialment ja estava desenvolupat en aquest llenguatge. 

PHP 

 

PHP és l’acrònim de PHP Hyper Text Pre-processor i és un llenguatge de programació 

interpretat que s’utilitza per generar pàgines web de forma dinàmica. Aquest 

llenguatge s’executa en el servidor, per tant el client no pot veure el codi escrit en 

PHP. 

 

Es va fer servir PHP perquè és un llenguatge lliure i dinàmic i perquè inicialment els 

portals estaven programats en aquest llenguatge. 

MySQL 

MySQL és un sistema de gestió de bases de dades relacional, multi-fil i multiusuari, que 

utilitza el llenguatge SQL. MySQL és un sistema d’administració de relacional de bases 

de dades. Una base de dades relacional arxiva dades en taules separades en comptes 

de col·locar totes les dades en un gran arxiu. Això permet velocitat i flexibilitat. Les 

taules estan connectades per relacions definides que fan possible combinar dades de 

diferents taules sobre comanda. 

Es va fer servir MySQL perquè es precisava d’una base de dades per emmagatzemar les 

dades permanentment i dinàmicament, també va ser perquè el sistema ja disposava 

d’una base de dades ja estructurada. 

CSS 

CSS és un llenguatge de fulls d’estil utilitzat per descriure la semàntica de presentació 

(aspecte i format) d’un document escrit en un llenguatge de marques. La seva aplicació 

més comuna és dissenyar pagines web desenvolupades en HTML i XHTML, però el 

llenguatge també pot ser aplicat a qualsevol classe de document XML, incloent-hi SVG i 

XUL. 
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Es va fer servir CSS perquè és un llenguatge molt fàcil de manipular en el disseny gràfic 

de pàgines web i també perquè els portals ja estaven dissenyats amb aquest 

llenguatge. 

JQuery 

JQuery és una biblioteca o framework de Javascript, creada inicialment per John Resig, 

que permet simplificar la manera d’interactuar amb els documents HTML, manipular 

l’arbre DOM, gestionar esdeveniments, desenvolupar animacions i afegir interacció 

amb la tecnologia AJAX en pàgines web. 

JQuery ofereix una sèrie de funcionalitats basades en Javascript que d’una altra 

manera requerien molt més codi, és a dir, amb les funcions d’aquesta biblioteca 

s’aconsegueixen bons resultats en menys temps i espai. 

Es va fer servir JQuery perquè d’aquesta forma es facilitava en gran mesura el 

desenvolupament web asíncron i la part Javascript que involucren els esdeveniments 

en el navegador de l’usuari. 

JQuery UI 

JQuery UI (User Interface) és la branca de JQuery que proporciona eines gràfiques amb 

la tecnologia de JQuery i totes les facilitats que aquesta té. 

Es va fer servir JQuery UI perquè és un complement juntament amb JQuery molt fàcil 

d’utilitzar i proporciona les eines necessàries per satisfer les necessitats que es volien 

complir. 

Swift Mailer 

Swift Mailer és una llibreria que permet enviar correus mitjançant unes funcions amb 

PHP, evitant fer servir les que porta PHP per defecte. 

Es va fer servir Swift Mailer perquè és una de les millors i més complertes llibreries per 

a enviar correus a través de PHP fent ús de servidors de correu de fora del servidor 

amfitrió. 
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Paginator 

Paginator és una classe amb PHP feta per Ted Kappes i que en aquest treball ens 

serveix per a paginar els resultats obtinguts de la base de dades amb MySQL. 

Es va fer servir Paginator perquè facilita la paginació dels resultats de les consultes a la 

base de dades. 

9.2 Estructura 
En aquest apartat mostrarem l’estructura de la web en tots els àmbits, des dels fitxers 

fins a l’estructura general que inclou tots el menús de dins de cada web. 

9.2.1 Estructura de fitxers 

El sistema de fitxers del portal web privat s’estructura de la manera següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Estructura de fitxers del portal web privat. 

  

/ 

Index.php Index2.php Mòduls 

administració Noticies ... 

admin Grup Usuari 

Gestor_X Gestor_X ... Gestor_X ... ... 
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ca es en Index.php 

Index.php Index.php Index.php webs webs webs 

modulX ... modulX ... modulX ... 

El sistema de fitxers del portal web extern s’estructura de la forma següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Estructura de fitxers del portal web extern. 

En el portal web extern el fet de tenir un índex abans que la carpeta dels idiomes 

permet mitjançant la ubicació del visitant redirigir-lo cap a un idioma determinat, el 

qual afavoreix la internacionalització del portal. 

9.2.2 Estructura general 

En aquest apartat mostrarem l’estructura que té el contingut del portal web privat i el 

portal web extern. 

9.2.2.1 Portal web privat 

El portal web privat està estructurat de manera que un administrador del portal web 

privat pot modificar tot el contingut que s’exposa en el portal web privat i el portal 

web extern mitjançant una sèrie de gestors en l’apartat d’Administració.  

Després estan els administradors de grup que el que poden modificar és tota la 

informació relativa al seu grup i als seus integrants, a més a més de poder suggerir 

contingut que ha de ser validat per un administrador del portal web privat. 

I finalment estan els usuaris que el que poden fer és consultar tot el contingut exposat 

i modificar les seves dades personals i professionals. 

En les captures de pantalla es mostra la part que canvia excepte en la d’Inici.  

/ 
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Els apartats de consulta que tot usuari del portal web privat pot veure són els 

següents: 

 Inici 

o Part de la web on es poden trobar totes les ultimes novetats en la 

majoria dels continguts, en notícies, convocatòries, seminaris, 

formació i documents. 
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 Notícies 

o En aquest apartat es poden trobar les últimes notícies publicades 

que es tenen que veure al portal web privat i les que es poden veure 

en ambdós portals. 
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 Convocatòries 

o En aquest apartat es poden veure totes les convocatòries, posant a 

disposició de l’usuari una sèrie de filtres en els que es pot filtrar per 

categoria i data de tancament o fer una cerca per paraules clau. El 

contingut es visible al portal web extern i al portal web privat. 
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 Documents 

o En aquest apartat es poden veure tots els documents generals del 

portal web privat, també es posa a disposició de l’usuari un filtre per 

categories i un cercador per paraules clau. El contingut només es 

visible al portal web privat. 
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 Eines administratives 

o En aquest apartat es poden veure totes les eines administratives que 

es proporcionen, es posen també a disposició de l’usuari un filtre per 

categoria i un cercador per paraules clau. El contingut només es 

visible al portal web privat. 

 Salut laboral 

o En aquest apartat es poden trobar tots els documents facilitats per 

l’administració sobre salut laboral, es posa també a disposició de 

l’usuari un filtre per categoria i un cercador per paraules clau. El 

contingut només es visible al portal web privat. 
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 Directori 

o En aquest apartat es pot trobar un directori amb tots els usuaris que 

son visibles al portal web privat, es posa també a disposició de 

l’usuari un filtre per grup de recerca i un cercador general per camps 

clau. 

 

 Webmail 

o En aquest apartat es troben diferents accessos a correus que són 

d’interès pels usuaris. 

 

  



PORTALS WEB DE L’IRBLLEIDA 25 
 

 
 

 Informació general 

o Apartat en el que es recull tota la informació general sobre el portal 

web privat i documents d’interès general. 

 Manual d’acollida 

 Document PDF amb el manual d’acollida. 

 Pla de formació 

 Document PDF amb el pla de formació. 

 Pla de qualitat 

 Document PDF amb el pla de qualitat. 

 Pla de millora 

 Document PDF amb el pla de millora. 

 No conformitats 

 Document PDF amb les no conformitats. 

 Guia de bona practica 

 Document PDF amb la guia de bona practica. 

 Memòries IRBLLEIDA 

 En aquest apartat es pot trobar el registre de 

memòries que té publicades l’IRBLLEIDA. Es posa a 

disposició de l’usuari un cercador general de 

paraules clau. El contingut es visible en el portal web 

privat i el portal web extern. 

 Mapa web 

 En aquest apartat es troba classificat tot el contingut 

i apartats del portal web privat amb els seus 

corresponents enllaços. 

 Actualitat 

o Apartat en el que es poden trobar continguts d’actualitat. 

 Serveis Cientificotècnics 

 En aquest apartat es pot trobar tot lo relacionat amb 

els serveis cientificotècnics que ofereix actualment 

l’IRBLLEIDA. Es posa a disposició de l’usuari un 

cercador general de paraules clau. El contingut és 

visible en el portal web privat i en el portal web 

extern. 

 Ofertes treball 

 En aquest apartat es poden veure les ofertes de 

treball que té actualment l’IRBLLEIDA, es posa també 

a disposició de l’usuari un cercador general de 

paraules clau. El contingut es visible en el portal web 

privat i en el portal web extern. 

 Becaris predoctorals 

 En aquest apartat es poden veure totes les notícies 

referents als becaris predoctorals, es posa també a 

disposició de l’usuari un cercador general de 
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paraules clau. El contingut només es visible en el 

portal web privat. 

 Enllaços 

 En aquest apartat es poden veure enllaços d’interès 

general, es posa també a disposició de l’usuari un 

cercador general de paraules clau. El contingut es 

visible en el portal web privat i en el portal web 

extern. 

 Recerca 

o En aquest apartat es contemplen les variants d’alguns dels continguts 

mencionats anteriorment i nous continguts sobre recerca. 

 Notícies de recerca 

 En aquest apartat es filtren les notícies i es mostren 

només les de recerca, es posa també a disposició de 

l’usuari un cercador general de paraules clau. 

 Convocatòries vigents 

 En aquest apartat es filtren les convocatòries de 

l’apartat convocatòries i es mostren només les que 

estan vigents. 

 Seminaris de recerca 

 En aquest apartat es poden veure els seminaris amb 

categoria de recerca, es posa també a disposició de 

l’usuari un filtre per categoria i un cercador general 

de paraules clau. El contingut es visible en el portal 

web privat i en el portal web extern. 

 Formació de recerca 

 En aquest apartat es poden veure les formacions de 

recerca, es posa també a disposició de l’usuari un 

filtre per destinataris i un cercador general per 

paraules clau. El contingut només es visible en el 

portal web privat. 

 Docència 

o En aquest apartat estan recollits tots els continguts relacionats amb 

la docència. 

 Activitats 

 Actualment és una secció en construcció. 

 Cursos 

 En aquest apartat es poden veure totes les 

formacions destinades a la formació continuada. 

 Seminaris 

 En aquest apartat es poden veure tots els seminaris 

en els que la categoria es la docència. 

 Sol·licitud de formació 

 En aquest apartat hi ha un formulari en el que es pot 

sol·licitar que es faci una formació determinada. El 
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contingut es visible en el portal web privat i en el 

portal web extern. 

 

Després existeix l’apartat d’administració en el que es poden fer modificacions persistents. 

Si un usuari només te permisos d’Usuari veu l’administració d’aquesta forma: 

 Administració usuari 

o Modificar perfil 

 En aquest apartat es permet a l’usuari modificar la seva informació 

personal i professional. 

Si un usuari té permisos d’Administrador de grup veu l’administració d’aquesta forma: 

 Administració 

o Administració general 

 Usuaris del grup 

 En aquest apartat es permet a l’administrador de grup 

modificar les dades sobre els usuaris del seu grup i afegir-hi 

nous usuaris. 

 Consultes a l’administració 

 En aquest apartat es pot enviar una consulta a l’administració. 

 Gestió grup 

 En aquest apartat es permet a l’administrador de grup 

modificar tota la informació relativa al seu grup. 

o Administració d’informació 

 Notícies 

 En aquest apartat es pot inserir una notícia que 

automàticament serà posada en revisió per l’administració. 

 Seminaris 

 En aquest apartat es pot inserir un seminari que 

automàticament serà posat en revisió per l’administració. 

 Formació 

 En aquest apartat es pot inserir una formació que 

automàticament serà posada en revisió per l’administració. 

 Ofertes de treball 

 En aquest apartat es permet inserir una oferta de treball que 

serà posada en revisió per l’administració. 

o Serveis 

 Missatges de grup 

 En aquest apartat es poden veure els missatges de grup que 

internament han estat enviats per altres membres del grup. 
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Si un usuari té permisos d’Administrador del portal web privat veu l’administració d’aquesta 

forma: 

 Administració 

o Administració general 

 Usuaris i grups 

 Gestionar grups de recerca 

o En aquest apartat es permet gestionar tot el referent 

als grups de recerca existents. 

 Gestionar privilegis d’usuari 

o En aquest apartat es permet gestionar els privilegis 

que poden tenir els usuaris. 

 Gestionar categories de personal 

o En aquest apartat es permet gestionar les categories 

que poden tenir els usuaris. 

 Gestionar opcions documents d’identitat 

o En aquest apartat es permet gestionar els tipus de 

documents d’identitat que pot tenir un usuari. 

 Gestionar àrees dels grups 

o En aquest apartat es permet gestionar les àrees que 

existeixen i els detalls d’aquestes. 

 Gestionar graus d’investigadors 

o En aquest apartat es permet gestionar els graus que 

poden tenir els usuaris. 

 Gestionar vincles laborals 

o En aquest apartat es permet gestionar els vincles 

laborals que poden tenir els usuaris. 

 Gestió dels usuaris 

o En l’apartat del gestor es poden consultar, inserir 

,modificar i eliminar usuaris, a més a més de poder-los 

cercar. 

 Missatges administradors de grup 

 En aquest apartat és on es gestionen els missatges rebuts dels 

administradors mitjançant Consultes a l’administració i es 

poden marcar com a respost o no i eliminar-los. 

 Sol·licituds d’accés 

 En aquest apartat es gestionen les sol·licituds d’accés fetes 

pels usuaris que volen tenir accés al portal web privat 

mitjançant el formulari que hi ha a la pagina principal del 

portal web privat. 
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o Documents del portal web privat 

 Documents 

 Gestor categories documents 

o En aquest apartat es permet gestionar les categories 

que poden tenir els documents. 

 Gestor contactes documents 

o En aquest apartat es permet gestionar els contactes 

que es poden associar a un document. 

 Gestor documents 

o En el gestor de documents es poden realitzar les 

operacions bàsiques, consultar, inserir, modificar, 

eliminar documents i cercar-los. 

 Documents informació general 

 En aquest apartat es poden modificar els documents 

d’informació general mostrats en el portal web privat. 

 Eines administratives 

 Gestor categories 

o En aquest apartat es permet gestionar les categories 

que poden tenir les eines administratives. 

 Gestor eines administratives 

o En el gestor d’eines administratives es poden realitzar 

les operacions bàsiques, consultar, inserir, modificar, 

eliminar eines administratives i cercar-les. 

 Salut laboral 

 Gestor categories 

o En aquest apartat es permet gestionar les categories 

que poden tenir els documents de salut laboral. 

 Gestor salut laboral 

o En el gestor de salut laboral es poden realitzar les 

operacions bàsiques, consultar, inserir, modificar, 

eliminar documents i cercar-los. 

 Becaris predoctorals 

 Gestor categories 

o En aquest apartat es permet gestionar les categories 

que poden tenir les notícies de becaris predoctorals. 

 Gestor becaris predoctorals 

o En el gestor de becaris predoctorals es poden realitzar 

les operacions bàsiques, consultar, inserir, modificar, 

eliminar notícies i cercar-les. 
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 Memòries IRBLleida 

 En aquest apartat es poden gestionar les memòries de 

l’IRBLleida, consultar, inserir, modificar , eliminar-les i cercar-

les. 

o Informació actual 

 Notícies 

 Gestor categories notícies 

o En aquest apartat es permet gestionar les categories 

que poden tenir les notícies. 

 Gestor notícies 

o En el gestor de notícies es poden realitzar les 

operacions bàsiques, consultar, inserir, modificar, 

eliminar notícies, cercar-les i poder veure les notícies 

que estan per revisar. 

 Seminaris 

 Gestor categories seminaris 

o En aquest apartat es permet gestionar les categories 

que poden tenir els seminaris. 

 Gestor seminaris 

o En el gestor de seminaris es poden realitzar les 

operacions bàsiques, consultar, inserir, modificar, 

eliminar seminaris, cercar-los i poder veure els 

seminaris que estan per revisar. 

 Convocatòries 

 Gestor categories convocatòries 

o En aquest apartat es permet gestionar les categories 

que poden tenir les convocatòries. 

 Gestor contactes convocatòries 

o En aquest apartat es permet gestionar els contactes 

associats a les convocatòries. 

 Gestor convocatòries 

o En el gestor de convocatòries es poden realitzar les 

operacions bàsiques, consultar, inserir, modificar, 

eliminar convocatòries i cercar-les. 

 Formació 

 Gestor destinataris formació 

o En aquest apartat es permet gestionar els destinataris 

que poden tenir les formacions. 

 Gestor formació 

o En el gestor de formació es poden realitzar les 

operacions bàsiques, consultar, inserir, modificar, 

eliminar formacions, cercar-les i poder veure les 

formacions per revisar. 
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o Serveis 

 Serveis portal web privat 

 En aquest apartat es permet gestionar la configuració del 

servei de correu de l’IRBLleida i realitzar un enviament de 

circulars filtrant els privilegis dels usuaris. 

 Serveis cientificotècnics 

 Gestor contactes 

o En aquest apartat es permet gestionar els contactes 

que aniran associats a cada servei cientificotècnic. 

 Gestor serveis cientificotècnics 

o En el gestor de serveis cientificotècnics es poden 

realitzar les operacions bàsiques, consultar, inserir, 

modificar, eliminar serveis i cercar-los. 

 Base de dades 

 Es facilita un enllaç a la pagina web d’administració de la base 

de dades (phpMyAdmin). 

 Visites 

 En aquest apartat es poden veure el total de visites en el 

portal web privat, el portal web extern i les entrades al portal 

web privat en aquell mateix dia. 

 Aplicació articles 

 És un enllaç a l’aplicació de la versió 1.0 per inserir articles a 

través d’un fitxer XML provinent de MEDLINE.  

 Aplicació articles 2.0 

 És un enllaç a l’aplicació de la versió 2.0 per inserir articles 

mitjançant una cerca a MEDLINE. 

 Auto diagnosi del portal web privat 

 És una eina que revisa tot el contingut rellevant de la base de 

dades i mostra si algun registre no compleix tots els requisits. 

 Gestor d’exportació 

 En aquest apartat es permet exportar en format Excel els 

continguts més rellevants mitjançant un filtre definit per 

l’usuari. 

o Contingut portal web extern 

 Assaigs 

 Gestor categories assaigs 

o En aquest apartat es permet gestionar les categories 

que poden tenir els assaigs. 

 Gestor tipus assaigs 

o En aquest apartat es permet gestionar els diferents 

tipus que poden tenir els assaigs. 

 Gestor assaigs 

o En el gestor d’assaigs es poden realitzar les operacions 

bàsiques, consultar, inserir, modificar, eliminar assaigs 

i cercar-los. 
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 Articles 

 Gestor articles 

o En aquest apartat es poden realitzar les operacions 

bàsiques, consultar, inserir , modificar, eliminar 

articles i cercar-los. 

 Projectes 

 Gestor agencies patrocinadores 

o En aquest apartat es permet gestionar les agencies 

patrocinadores associades als projectes de recerca. 

 Gestor projectes 

o En el gestor de projectes es poden realitzar les 

operacions bàsiques, consultar, inserir, modificar, 

eliminar projectes i cercar-los. 

 Col·laboradors 

 Gestor col·laboradors 

o En el gestor de col·laboradors es poden realitzar les 

operacions bàsiques, consultar, inserir, modificar, 

eliminar col·laboradors i cercar-los. 

 Enllaços d’interès 

 Gestor enllaços d’interès 

o En el gestor d’enllaços d’interès es poden realitzar les 

operacions bàsiques, consultar, inserir, modificar, 

eliminar enllaços i cercar-los. 

 Licitacions 

 Gestor licitacions 

o En el gestor de licitacions es poden realitzar les 

operacions bàsiques, consultar, inserir, modificar, 

eliminar licitacions i cercar-les. 

 Logos institucionals 

 Gestor logotips institucionals 

o En el gestor de logotips institucionals es poden 

realitzar les operacions bàsiques, consultar, inserir, 

modificar, eliminar logotips i cercar-los. 

 Ofertes de treball 

 Gestor categories ofertes treball 

o En aquest apartat es permet gestionar les categories 

que poden tenir les ofertes de treball. 

 Gestor ofertes de treball 

o En el gestor d’ofertes de treball es poden realitzar les 

operacions bàsiques, consultar, inserir, modificar, 

eliminar ofertes, cercar-les, poder veure les ofertes no 

revisades i les no publicades. 
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Quan un administrador de grup insereix algun contingut , s’envia un correu notificant 

que s’ha inserit un nou contingut al l’adreça de correu especificat a la configuració del 

portal web privat. Aquest contingut ha de ser revisat pels administradors, una vegada 

és revisat es publica immediatament. 

En el cas que hi hagi algun contingut per revisar es mostra quants registres hi ha per 

revisar al panel d’administració del portal web privat. 

En aquesta captura de pantalla es mostra el panel dels administradors, per a que es 

pugui veure com es mostren els gestors de contingut: 
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En aquesta captura de pantalla es pot veure com es veu el panel d’administració de 

grup mostrant el gestor d’usuaris: 

I finalment en aquesta captura es pot veure com es veu el panel d’usuari: 
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9.2.2.2 Portal web extern 

El portal web extern està estructurat de forma diferent ja que tot el contingut es pot 

consultar sense autenticació. En les captures es mostrarà també només el contingut 

que canvia, ja que el sistema que carrega les pàgines es el mateix que en el portal web 

privat. 

 Inici 

o En aquesta secció es mostren les novetats, les notícies més 

destacades, les àrees de recerca, altres notícies i els últims seminaris 

publicats. 
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 Fundació IRBLLEIDA 

o Institucions 

 En aquesta secció es mostra informació estàtica sobre la 

institució. 

o Patronat 

 En aquesta secció es mostra informació sobre el patronat. 

o Objectius 

 En aquesta secció es mostra informació sobre els objectius de 

l’IRBLLEIDA 

o Història 

 En aquesta secció es mostra informació sobre la història de 

l’IRBLLEIDA. 

o Memòries IRBLLEIDA 

 En aquesta secció, com en el portal web privat es mostren les 

memòries de l’IRBLLEIDA. 

o Propostes de futur 

 En aquesta secció es mostren les propostes de futur de 

l’IRBLLEIDA. 

 Organització 

o Direcció científica 

 En aquesta secció es mostra informació sobre el director 

científic de l’IRBLLEIDA i el sotsdirector. 

o Comitè científic intern 

 En aquesta secció es mostra una taula amb tota la informació 

sobre els membres del comitè científic intern. 

o Comitè científic extern 

 En aquesta secció es mostra una taula amb tota la informació 

sobre els membres del comitè científic extern 

o Consell d’investigadors 

 En aquesta secció es mostra la informació sobre el consell 

d’investigadors. 

o Gestió econòmica 

 En aquesta secció es mostra la informació sobre la gestió 

econòmica de l’IRBLLEIDA. 

 Recerca 

o Àrees de recerca 

 En aquesta secció es mostren totes les àrees de recerca 

existents. 

o Grups i unitats de recerca 

 En aquesta secció es mostren tots els grups i unitats de recerca 

existents, permetent a l’usuari fer una cerca per paraules clau. 

o Investigadors 

 En aquesta secció es mostren els investigadors de l’IRBLLEIDA, 

permetent a l’usuari fer una cerca amb paraules clau. 
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o Projectes de recerca 

 En aquesta secció es mostren tots els projectes de recerca de 

l’IRBLLEIDA, permetent a l’usuari fer una cerca per títol, any, 

agencia patrocinadora i per investigador principal. 

 Actualitat 

o Notícies 

 En aquesta secció es mostren totes les notícies publicades, 

permetent a l’usuari fer una cerca per títol. 

o Seminaris 

 En aquesta secció es mostren tots els seminaris publicats, 

permetent a l’usuari fer una cerca per títol o per dia 

mitjançant un calendari. 

o Convocatòries 

 En aquesta secció es mostren totes les convocatòries 

publicades, permetent a l’usuari fer una cerca per títol. 

o Ofertes de treball 

 En aquesta secció es mostren totes les ofertes de treball 

publicades per l’IRBLLEIDA, permetent a l’usuari fer una cerca 

per títol. 
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 Articles 

o En aquesta secció es troben tots els articles publicats pels 

investigadors de l’IRBLLEIDA, permetent a l’usuari fer una cerca per 

títol, grup de recerca, autors, un interval d’anys i un interval de factors 

d’impacte. 
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 Assaigs 

o En aquesta secció es mostren tots els assaigs de l’IRBLLEIDA, 

permetent a l’usuari fer una cerca per títol, investigador, agencia 

patrocinadora i per categoria. 

 Resums estadístics 

o Factor d’impacte total per any 

 En aquesta secció es mostren els totals de factors d’impacte 

per anys, actualment des del 2005 fins al 2010. 

o Factor d’impacte mitjà per any 

 En aquesta secció es mostra la mitja de factors d’impacte per 

any, així com la desviació típica. Actualment des dels anys 

2005 al 2010. 

o Nombre de projectes de recerca per any 

 En aquesta secció es  mostren el total de projectes de recerca 

publicats des del 2005 al 2010. 

o Nombre de projectes de recerca per agencia patrocinadora i per any 

 En aquesta secció es mostren el nombre de projectes publicats 

per any i per agencia patrocinadora. 

 Enllaços d’interès 

o En aquesta secció, com en el portal web privat, es mostra el llistat 

d’enllaços d’interès, permetent a l’usuari fer una cerca per paraules 

clau. 

 Serveis cientificotècnics 

o En aquesta secció, com en el portal web privat, es mostra el llistat de 

serveis cientificotècnics de l’IRBLLEIDA, permetent a l’usuari fer una 

cerca per paraules clau. 

 Sol·licitud de formació 

o En aquesta secció es mostra el mateix formulari que en el portal web 

privat per poder sol·licitar que es faci una formació. 

 Portal web privat 

o En aquesta secció es mostren les formes d’accedir al portal web privat, 

facilitant l’accés mitjançant un formulari d’accés directe. 

 Perfil del contractant 

o Licitacions Obertes 

 En aquesta secció es mostra un llistat amb totes les licitacions 

que estan en obertes, permetent a l’usuari fer una cerca per 

paraules clau. 

o Licitacions adjudicades 

 En aquesta secció es mostra un llistat amb totes les licitacions 

que estan adjudicades, permetent a l’usuari fer una cerca per 

paraules clau. 

 Col·laboradors 

o En aquesta secció es mostren tots els col·laboradors en una graella 

amb el seu logotip i l’enllaç corresponent a la seva web, si en té. 
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 Mapa web 

o En aquesta secció es mostra un mapa web amb els seus enllaços 

corresponents. 

 Contacta 

o En aquesta secció es mostra la informació de contacte de l’IRBLLEIDA. 

 Avis legal 

o En aquesta secció es mostra un avis legal sobre l’ús de la web. 

 Cercador 

o Mitjançant l’entrada de text superior es pot accedir al cercador, el qual 

fa la cerca a tots els continguts del portal web extern i els mostra. 

 RSS 

o En aquesta secció es mostren els diferents canals RSS que es poden 

consultar des de qualsevol lector RSS. 

9.3 Dificultats d’implementació 
En aquest apartat es representen les dificultats en les que ens hem trobat i la possible 

solució que hi hem trobat. S’han trobat problemes sobretot en les ultimes tecnologies 

que s’empren en l’actualitat, ja que encara no estan preparades per treballar en certs 

entorns i això dificulta la seva implementació. 

La dificultat també ha estat que s’ha hagut d’aprendre noves tecnologies per a poder 

implementar-les correctament, alguns exemples serien la nova tecnologia AJAX, la 

biblioteca JQuery i la biblioteca JQuery History. 

Base de dades 

En el principi del projecte ja es comptava amb una base de dades dissenyada 

prèviament, així que la dificultat estava en que després de tant de temps amb el 

projecte aturat, les necessitats havien canviat, de manera que es va fer necessari de 

crear noves taules i afegir nous camps a les taules existents. No es va poder 

reestructurar la base de dades en un bon principi ja que ja hi havia dades introduïdes 

amb anterioritat, com per exemple més de 200 usuaris que ja havien estat registrats. 

Tecnologia AJAX 

Aquest és un tema basic per a l’aplicació, ja que al principi del projecte es feia servir 

l’objecte XmlHttpRequest4, sense cap mena de biblioteca externa. Estava en una 

funció on es tractaven els diferents estats d’aquest objecte, de manera que es feia més 

difícil resoldre certs problemes alhora de manipular caràcters especials com els 

accents o per exemple el caràcter del euro (€). 

L’ús de la tecnologia AJAX com es fa servir en el conjunt d’aplicacions comporta el fet 

de que el contingut canvia asincronament, i no canvia l’adreça en el navegador, per 

tant, no s’enregistra en l’historial del navegador. El que comporta això és que no es pot 

tornar a la pàgina web anterior en el navegador amb el botó enrere del navegador. 

                                                           
4
 Instancia d’una API que permet la transferència de dades en format XML des del navegador al servidor 
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Ús de JQuery 

L’ús del JQuery va marcar una evolució clara respecte al desenvolupament de la web, 

ja que permetia avançar molt més en la codificació a més d’aportar altres opcions i 

abreviacions que sense JQuery o una altra llibreria no s’haguessin pogut aconseguir. 

Amb el JQuery vam poder aconseguir que per exemple els menús del portal web 

extern fessin l’efecte d’aparèixer suaument, apart de poder fer servir altres 

biblioteques com JQuery UI. 

Ús de JQuery UI 

L’ús de JQuery UI també va ajudar molt en el desenvolupament de certes funcions dels 

portals web privat i extern, ja que incorpora calendaris, creació de finestres i efectes 

que em van ser de molta utilitat, ja que al fer servir totes les eines de la mateixa 

llibreria es pot assegurar el seu correcte funcionament i compatibilitat. 

JQuery History 

La llibreria de JQuery History també va ser un pas decisiu ja que permetia a simple 

vista resoldre el problema que existia del botó enrere, que consistia en no poder 

tornar enrere a la pagina on s’estava anteriorment sense canviar l’adreça del 

navegador. Però la biblioteca tal com estava desenvolupada, feta per Taku Sano5, 

només permetia utilitzar-la amb pàgines simples, a mode de marcador, de manera que 

com que l’adreça del navegador canviava, es guardava en l’historial i es podia tornar 

enrere. 

Però això no era suficient, ja que el problema estava en els portals web privat i extern, 

per tant, en els dos es necessitava introduir dades, tant per fer una simple cerca o per 

introduir una nova notícia. Per tant, vam haver de modificar aquesta llibreria i adaptar-

la per a que acceptés el pas de paràmetres. 

El canvi d’aquesta biblioteca va ser de molta utilitat perquè vam poder adaptar el 

portal web extern per a que es passessin els paràmetres a través de l’adreça. 

Permetent d’aquesta forma poder controlar quina pàgina dels resultats obtinguts de la 

base de dades s’estava veient. Amb aquest canvi el que es va aconseguir també és que 

es pogués copiar l’adreça web del navegador d’un ordinador i enganxar-la en un altre 

ordinador i que es visualitzés la mateixa pagina web. 

En el portal web privat el cas va ser una mica diferent, bàsicament per la part 

d’administració, ja que seria una falta greu de seguretat passar els paràmetres segurs 

com per exemple la contrasenya d’un usuari per l’adreça del navegador. Així que això 

es va conservar de la forma antiga, en la que els paràmetres es mantenen ocults, 

l’adreça web es guarda igual a l’historial, però no conserva els paràmetres. 

 

                                                           
5
Taku Sano és el creador de la llibreria JQuery History original 
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Càrrega de fitxers 

En el sistema en el que treballem es necessària la càrrega de fitxers, però tal com es va 

dissenyar es feia impossible la càrrega de fitxers mitjançant el mètode tradicional, així 

que es va haver d’utilitzar una llibreria anomenada AjaxUpload 2.0 que permet 

carregar els fitxers asincronament i obtenir el nom del fitxer, així com la sortida 

personalitzada que s’hi especifiqui. 

A partir d’haver obtingut aquesta biblioteca es va poder dissenyar un script que 

gestiona totes les càrregues de fitxers del sistema, i segons quin tipus de document es 

carregui, realitza una acció o una altra. 

Enviament de correus 

L’enviament de correus per part del sistema del portal web privat va resultar un 

problema ja que els servidors de la UDL tenen desactivat el servidor sendmail6per 

defecte per evitar spam a través dels seus servidors, de forma que s’havia de cercar 

una alternativa. 

La alternativa que es va trobar és la llibreria Swift Mailer7 de PHP que permet enviar 

correus especificant el servidor des del que es vol enviar i les seves credencials, a més 

a més de la possibilitat d’adjuntar fitxers i altres opcions. De forma que el que vam fer 

és crear una compta a Gmail, ja que és un dels més coneguts. Es va configurar de 

manera que els correus del sistema provinguessin d’aquesta bústia de correu de Gmail 

feta per l’IRBLleida. I que enviés els correus als usuaris o en cas de ser un assumpte 

d’administradors que s’enviés a una compta en particular configurada prèviament en 

el portal web privat mitjançant la “configuració dels serveis del portal web privat”. 

Paginació dels resultats obtinguts de la base de dades 

La paginació de les consultes obtingudes de la base de dades també és una part 

important ja que una vegada recuperats els resultats de la base de dades aquests s’han 

de paginar, de manera que l’usuari vegi els resultats per pàgines i pugui anar avançant 

o retrocedint en la consulta que s’ha realitzat. Per això, es va fer servir una biblioteca 

anomenada Paginator8, que permet paginar fàcilment amb una instancia d’aquesta 

classe els resultats de qualsevol consulta a la base de dades, indicant la pàgina que 

s’està mirant i el nombre de resultats desitjat en la crida a la funció. 

  

                                                           
6
 Servidor de correu integrat en la majoria de distribucions Linux 

7
 Llibreria gratuïta per enviar correus mitjançant PHP 

8
 Llibreria PHP per a paginar resultats de la base de dades desenvolupada per Ted Kappes 
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9.4 Millores afegides en el portal web privat 
En el portal web privat existeixen les següents millores: 

o Calendari 

o El calendari mostra el dia actual i al clicar sobre un dia en concret 

cerca en les notícies, convocatòries, seminaris i formació si coincideix 

el dia en que ha estat publicat o quan serà un seminari, per exemple. 

o Generació de PDF 

o En les notícies, convocatòries, seminaris i formació, a cada registre, 

apareix la icona del PDF, en la que si es clica a sobre genera un 

document en format PDF d’aquell mateix registre, tot dinàmicament. 

o Botó editar registre 

o En l’apartat d’Inici en cada registre que apareix (Notícies 

,Convocatòries, Seminaris, Formació) al costat de la icona del PDF, si 

l’usuari es Administrador del portal web privat, li apareix una icona 

amb una fulla i un llapis, la qual porta directament a editar aquell 

registre a la part d’administració. 

o Enllaços d’acció rapida 

o En les notícies, seminaris i altres continguts quan s’entra a la zona de 

veure el llistat apareix una opció que amb un sol clic permet canviar 

aquell paràmetre instantàniament, per exemple, en les notícies es 

canvia si una notícia és destacada o no i en un seminari es canvia si 

esta publicat o no. 

9.5 Usabilitat 
En el tema de la usabilitat en el portal web privat existien els cercadors de cada secció 

del portal i la petita descripció en l’atribut “alt” de les imatges, en canvi, en el portal 

web extern ja existien les engrunes de pa i els cercadors de cada secció. 

Posteriorment es van anar afegint les mancances que es van trobar en els dos portals. 

Un recent estudi d’usabilitat realitzat pel GRIHO del novembre de 2010 mostra algunes 

de les mancances existents en les versions anteriors, algunes de les que han estat 

solucionades a partir de la versió 1.3 del portal web privat son aquestes: 

o El nombre d’elements del menú superior i lateral (l’apartat de “Informació 

general”) són massa elevats (supera els 9 ítems). 

o Cal afegir engrunes per permetre una navegació coherent al usuari. 

o El lloc web no disposa de mapa web que orienta al usuari al lloc web  

o No hi ha un cercador genèric per tot el lloc web, sinó que hi ha cercadors 
parcials en els diferents apartats del lloc web. Els resultats no mostren quin 
terme s’ha utilitzat per fer la cerca i a més la mida del quadre d’entrada de 
text és insuficient.  
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9.5.1 Portal web extern 

En el portal web extern es disposava de les anomenades engrunes de pa, a cada secció 

que s’entra canvia i es pot tornar enrere mitjançant els enllaços d’aquestes. Aquesta 

mesura d’usabilitat quan es va començar a desenvolupar dinàmicament la web ja hi 

era, però es va haver de reformar per a que fos dinàmica. 

Més tard es va incorporar un cercador general, que al no tenir lloc on posar-lo, es va 

voler posar en una zona on fos lo suficientment visible. El cercador fa una cerca 

general a tots els cercadors de cada apartat de paraules clau, retornant així uns 

resultats compostos, separats pel nom de cada secció. 

En lo referent al codi HTML, existeix en l’atribut “alt” de les imatges una petita 

descripció de on s’accedirà si es clica allí. 

9.5.2 Portal web privat 

En el portal web privat l’única mesura d’usabilitat que hi havia era que en les imatges 

dels botons hi havia la descripció a l’atribut “alt” de cada imatge. Després quan es va 

continuar desenvolupant amb la recent incorporació del sistema de pàgines web 

asíncron es va perdre la part d’usabilitat de poder tornar enrere, aquesta era una 

mancança que es va solucionar amb la biblioteca JQuery History. 

Ara en la part superior dreta del portal web privat es pot observar com existeix un 
cercador general que realitza la cerca per paraules clau a tots els continguts del portal 
web privat.  

En el centre de la part superior es pot trobar també les engrunes de pa que mostren en 
tot moment en quina zona de la web s’està. 

També s’ha afegit un altre apartat anomenat “Mapa web” en el qual es poden veure 
tots els apartats del portal web privat i entrar a cada apartat. 

Per solucionar el problema de l’excés d’elements a “Informació general” el que s’ha fet 
es crear un altre apartat que s’anomena “Actualitat” i classificar millor els apartats. 

10. Altres aplicacions 
En aquest apartat es mostren altres aplicacions realitzades per ús de l’IRBLleida i que 

han estat implementades amb dades personalitzades amb un ús concret i específic. 

10.1 Aplicació d’articles 1.0 
L’aplicació d’articles 1.0 es va crear amb el fi de poder exportar les dades de PUBMED 
9i poder importar-les després a la base de dades de l’IRBLLEIDA, filtrant els autors que 

pertanyien a l’Institut. Tot això es feia fent la cerca a PUBMED i amb els resultats que 

mostrava, demanar que s’exportés en un fitxer en format XML10, després, aquest fitxer 

era llegit i reconegut per un script en PHP que recuperava tots els camps i els introduïa 

a la base de dades de l’IRBLLEIDA. 

                                                           
9
 Biblioteca Nacional de Medicina dels EEUU 

10
eXtensibleMarkup Language 
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Es podia donar el cas de que quan un usuari descarregava el fitxer XML i l’obria amb un 

editor de text hi havia alguns caràcters especials que canviaven, i això ocasionava un 

problema al llegir i reconèixer les dades d’aquell fitxer. És per això que es va voler 

evitar aquest pas en la introducció dels articles en la versió 2.0 de l’Aplicació d’articles. 

10.2 Aplicació d’articles 2.0 
L’aplicació d’articles 2.0 és l’evolució de l’Aplicació d’Articles 1.0 i es va crear amb el 

propòsit de millorar la forma en que es recuperaven els articles de PUBMED. Així que 

el que es va fer es evitar el fet d’haver d’exportar les dades en un fitxer XML, ja que 

això podia ocasionar els problemes amb els caràcters especials mencionats 

anteriorment. 

 

Complint el fet d’evitar el fitxer XML es va provar de realitzar la cerca mitjançant 

l’API11 que proporciona PUBMED, ja que els resultats que proporciona l’API de 

PUBMED es poden demanar en format XML, sense la intervenció directa de fitxers. 

Una vegada fet això, es va poder adaptar el script de l’anterior versió de l’aplicació 

d’articles  per a que en comptes de llegir i reconèixer el fitxer XML carregat per 

l’usuari reconegués l’XML obtingut de la consulta a l’API de PUBMED. 

 

El resultat de l’aplicació és un cercador que realitza una cerca a PUBMED, retorna els 

resultats, l’usuari selecciona els articles que vol introduir i clica a “Inserir articles 

seleccionats” i el sistema introdueix els articles que s’havien seleccionat, fent així la 

introducció dels articles més fàcil i intuïtiva. 

10.3 Auto Diagnosi del portal web privat 
L’Auto diagnosi del portal web privat és un script que el que fa es verificar les dades 

introduïdes en la base de dades per a que compleixin unes normes definides 

prèviament,  com pot ser que un projecte no tingui codi, o que un curs de formació no 

tingui data d’inici, aquestes comprovacions es consideren de nivell 1. 

 

Després estan les comprovacions de nivell 2 que seria per exemple que tot 

investigador estigui associat a algun grup. 

 

També fa la comprovació dels fitxers que es troben en al carpeta de fitxers on estan 

tots els fitxers carregats pels administradors, comprova que no hi hagi cap fitxer que 

no estigui associat a algun contingut, i si es així, ho informa. 

 

Totes aquestes normes es poden editar en qualsevol moment pel programador web. 

  

                                                           
11

 Application Programming Interface 
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11. Exemples de codi 
En aquest apartat s’ensenyarà parts del codi utilitzat que tenen rellevància en el 

funcionament del conjunt d’aplicacions, ja que sense aquestes parts les webs no 

funcionarien correctament. 

11.1 PHP 
Funció obtenirDades de la classe Formació en la qual es realitza la materialització 

d’un registre de la base de dades, la operació es realitza en totes les classes que 

s’utilitzen. 

 

Aquesta part del codi es considera important ja que és la funció de materialització que 

s’utilitza en cada consulta a un registre concret a la base de dades a partir de 

l’identificador, converteix un registre de la base de dades en un objecte que es pot 

consultar camp per camp, consultant només el que interessa mitjançant els mètodes 

accesors. 

 

function obtenirDades($id){ 

if($id!=''){ 

$consulta="SELECT * FROM formacio WHERE id=".$id.""; 

  $cons=$this->connexio->executarConsulta($consulta); 

  if(mysql_num_rows($cons)==1){ 

   $res=mysql_fetch_array($cons); 

   $this->setId($id); 

   $this>setDestinataris(htmlspecialchars_decode($res['destinataris'])); 

   $this>setContingut(htmlspecialchars_decode($res['contingut'])); 

   $this>setUrl(htmlspecialchars_decode($res['url'])); 

   $this>setContacte(htmlspecialchars_decode($res['contacte'])); 

   $this->setDataInici($res['data_inici']); 

   $this->setDataFi($res['data_fi']); 

   $this->setIdFormacioDoc($res['id_formacio_doc']); 

   $this->setRevisat($res['revisat']); 

  }else{ 

   return false; 

  } 

 }else{ 

  returnfalse; 

 } 

return true; 

} 
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Aquí es mostra la funció executarConsulta la qual es l’encarregada d’executar totes 

les consultes que van cap a la base de dades, tan sigui de consulta, inserció, 

modificació o eliminació, capturant així qualsevol error que hi pugui haver, i si es 

produeix, notificar-ho al webmaster i a l’usuari. 

 

Function executarConsulta($consulta){ 

try{ 

  $resConsulta=mysql_query($consulta); 

  if(!$resConsulta) thrownewException(mysql_error()); 

 }catch(Exception $ex){ 

  echo "S'ha produit un error: ".mysql_error(); 

  srand(time()); 

  $id=rand(); 

  if(!isset($_SESSION['user'])){ 

  

 echo"<script>Enviar('../../arxius/reportaError.php','cont','id=".$id."'+'&url='+wi

ndow.location.href)</script>"; 

  }else{ 

   echo

 "<script>Enviar('moduls/serveis/reportaError/reportaError.php','contingut','id

=".$id."'+'&url='+window.location.href)</script>"; 

  } 

  $this->reportaError($ex,$consulta,$id); 

 } 

 return $resConsulta; 

} 

11.2 Javascript & JQuery 
Aquí es mostren parts del codi en Javascript i JQuery. 

Aquesta és la funció Enviar la qual permet enviar les dades per POST a una capa 

determinada amb uns paràmetres determinats, sense guardar cap constància a 

l’historial del navegador, tot això es fa de forma asíncrona. 

 

Es considera important ja que permet enviar dades asíncrones a una capa 

determinada sense canviar l’adreça URL i sense que l’usuari se n’adoni, la qual cosa la 

fa imprescindible per a poder enviar les dades dels formularis en les que no interessa 

que l’usuari vegi el que s’està enviant. 
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function Enviar(src,capa,valors){ 

if(capa!='molletes'){ 

                $.historyInit(pageload,src,capa,valors); 

        }else{ 

                $.post(src,valors,function(dades){ 

                        $("#"+capa).html(dades); 

                }); 

        } 

if(src=='enrere'){ 

window.history.back(); 

        } 

} 

Aquí mostrem la funció de carregar de la llibreria JQuery History modificada per nosaltres en la 

qual es poden passar valors per paràmetre. Es pot apreciar com diferencia entre els 

navegadors per a que sigui útil per a qualsevol navegador. Aquesta funció es cridada quan es 

clica a qualsevol enllaç de la web i es guarda a l’historial l’adreça obtinguda. 

Es considera important ja que aquesta és la funció que fa que quan es clica a un enllaç de la 

web depenent del navegador que s’estigui utilitzant l’adreça actual es guardi en l’historial del 

navegador i així es pugui tornar-hi quan l’usuari cliqui al botó enrere del navegador. 

historyLoad: function(hash,capa,valors){ 

  var newhash; 

  hash = decodeURIComponent(hash.replace(/\.*$/, '')); 

  if (jQuery.browser.safari) { 

   newhash = hash; 

  } 

  else { 

   newhash = '#' + hash; 

   location.hash = newhash; 

  } 

  jQuery.historyCurrentHash = newhash; 

  if (jQuery.historyNeedIframe) { 

   var ihistory = jQuery("#jQuery_history")[0]; 

   var iframe = ihistory.contentWindow.document; 

   iframe.open(); 

   iframe.close(); 

   iframe.location.hash = newhash; 

   jQuery.lastHistoryLength = history.length; 

   jQuery.historyCallback(hash,capa,valors); 

  } 

  elseif (jQuery.browser.safari) { 

   jQuery.dontCheck = true; 

   this.historyAddHistory(hash); 
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   var fn = function() {jQuery.dontCheck = false;}; 

   window.setTimeout(fn, 200); 

   jQuery.historyCallback(hash,capa,valors); 

   location.hash = newhash; 

  } 

  else { 

  jQuery.historyCallback(hash,capa,valors); 

  } 

}
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10. Conclusions 
 

Podem concloure que s’han assolit els objectius inicialment plantejats: 

 S’ha actualitzat el disseny del portal web privat i finalitzat la seva implementació, a 

més a més de mostrar la informació de forma clara i concisa en tot el conjunt 

d’aplicacions 

 S’ha automatitzat la captura de determinades dades i ara es poden consultar 

dinàmicament. 

 S’han desenvolupat les aplicacions relacionades amb la inserció d’articles científics. 

A nivell més personal, una vegada acabat aquest treball, el que n’he pogut extreure son molts 

coneixements sobre les tecnologies actuals i llenguatges de programació. Això és molt 

important tan a nivell professional com personal, ja que actualment sóc un professional 

independent i les necessitats dels meus clients poden ser molt variables, de manera que 

resulta imprescindible haver tractat aquests llenguatges prèviament. 

Una cosa que no m’havia trobat encara amb tanta mesura era el fet d’agafar una biblioteca 

com JQuery History desenvolupada per una altra persona i modificar-la per satisfer les meves 

necessitats, resulta ser una satisfacció molt gran saber que has estat capaç de fer que 

l’aplicació compleixi els requeriments plantejats. 

El que també m’ha ensenyat aquest treball és a saber planificar un projecte de gran mesura i 

preveure noves actualitzacions i millores per tal de no haver de tornar enrere i refer molta 

feina feta, cosa que prendria molt temps innecessari. 
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ANNEX 1:Diagrama entitat-relació 
En aquest apartat es mostra el diagrama d’entitat relació de tot el sistema en la base de dades: 

 


