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Pròleg
L’idea d’aquest treball va sorgir cap a finals d’Abril del 2008. El Grup Segre
volia renovar la seva pàgina web amb nous serveis i també oferir la
publicació digital del diari junt amb els seus suplements.
A causa d’aquesta renovació en Ferran Perdrix, en representació del Grup
Segre i com a Cap de R+D+I del grup, em va oferir desenvolupar un entorn
web per a que els treballadors poguessin manipular i treure profit de les
diverses publicacions abans d’oferir-les als usuaris.
Les utilitats que oferim en aquest projecte van des d’enriquir les diferents
publicacions, afegint nous arxius multimèdia a les notícies, continuant amb
l’opció de seleccionar quines noticies volem que estiguin presents per
consultar-les a la web del diari, passant per la periodificació de les diferents
publicacions, i fins arribar a altres utilitats que explicarem més endavant
durant el transcurs de la memòria.
Per altra banda, vull donar gràcies a les persones que han fet possible
aquest projecte, ja sigui de manera directa o indirecta:
Al Ferran per oferir-me la possibilitat de realitzar aquest treball i la
confiança dipositada. Al Jonathan per tot els dubtes que m’ha resolt i l’ajuda
prestada. Al Carles per ser el beta tester, sense ell l’aplicació tindria més
errors. A la gent de GRIHO per rebrem com a nou component.
Com no a la família, per aguantar les meves explicacions, plors i queixes
encara que molts cops no se si entenien molt bé el que els hi estava
explicant.
També als amics, per tots els ànims i el suport moral, i demanar perdó per
tots els cops que no he quedat amb ells perquè estava enfeinat.
I per acabar, a tots aquells que el seu nom no apareix però d’una manera o
una altra m’han ajudat.

Ignacio González Campos
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Introducció

1: Introducció

1.1: Motivació
El Grup Segre veient que els serveis web que oferia als internautes s’estava
quedant una mica antiquat decideix renovar-se i ampliar la seva oferta a
través de la xarxa, adaptant-se a les exigències i els gustos dels
consumidors online actuals.
Avui en dia és habitual que els diferents mitjans de comunicació, a part del
seu medi natural, utilitzin i aprofitin internet per aconseguir més lectors, ja
sigui oferint noticies online actualitzant-les diferents cops al dia, o donant la
possibilitat de veure o escoltar els programes que realitzen.
Així el Grup Segre, grup líder i capdavanter a les comarques de Lleida, es
va decidir a canviar la seva pàgina web, oferint més noticies que seran
actualitzades cada cert temps, donant un espai anomenat Cercle per a que
els usuaris puguin collaborar amb els seus comentaris, enviant noticies,
etc...
És a dir apropar-se al concepte de web 2.0, on els usuaris tenen una gran
importància gràcies a la seva collaboració i interacció amb el mitjà de
comunicació.
Entre les noves possibilitats que ofereix destaca el projecte anomenat
esegre, que ofereix la versió digital tant del diari com de les diferents
publicacions que acompanyen a aquest cada cert temps, com els
suplements comarcals o els setmanaris Lectura, SCS, Esport de Base, etc ...
El procés parteix de l’aplicatiu que maqueta les publicacions. Aquestes
pàgines maquetades i plenes d’articles informatius, anuncis, fotografies,
etc ... s’exporten a un format XML i es visualitza a través d’una aplicació
feta en ADOBE Flex, que interpreta el conjunt d’arxius XML i altres arxius
multimèdia i permet als usuaris visualitzar-los. És en aquest punt on entra
en joc el treball, ja que abans de que els usuaris puguin consultar les
publicacions a la web és vol oferir un ventall d’utilitats per millorar errors i
enriquir els arxius XML de les noticies, anuncis, etc ..., tot millorant el
funcionament de l’aplicatiu basat en ADOBE Flex, sempre sense tocar el seu
codi, simplement modificant la informació que rep en els arxius XML. Per
altra banda també es vol permetre poder bolcar les noticies que ens
interessin des d’aquest format al nou portal web.
És va pensar en desenvolupar el treball com a aplicació web, bàsicament
perquè com que mai havia fet res relacionat amb el tema web, i tenia
curiositat i ganes vaig demanar poder-ho fer així si era possible.
A més, s’adapta a les necessitats que tenim i ens ha permès realitzar la
majoria dels objectius plantejats inicialment.
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Quan em van confirmar sobre el que tractaria el treball i que el podria
desenvolupar com una aplicació web no vaig dubtar en acceptar-lo.
Potser no l’utilitzarà molta gent, no és com una pàgina web que la pot mirar
qualsevol, però esdevindrà de gran utilitat per al Grup Segre ja que els
ajuda en la seva elaboració de l’esegre i el portal web, i veure com un
treball que has fet té una utilitat real fa illusió i compensa els mals de cap
que t’ha generat amb escreix.
A més, aquest treball, m’ha permès conèixer millor els llenguatges de
programació JavaScript i PHP, veure per primer cop el llenguatge d’etiquetat
XML i també utilitzar la tecnologia AJAX, entre altres.
I també indirectament m’ha apropat al món del periodisme, conèixer una
mica com es fa un diari, i quines són les seves diferents parts.

1.2: Objectius proposats
En les primeres reunions varem decidir els que serien els primers objectius
del treball:
•

Fer un arbre desplegable per poder navegar entre les diferents
publicacions, amb els següents nivells:
-

El nivell més alt és el dia.

-

De cada dia penjarien les diferents publicacions disponibles per
aquell dia.

-

Les publicacions tindrien com a fills les diferents seccions que
composen la publicació.

-

Finalment com a últim nivell, i penjant de les seccions,
trobaríem les pàgines de la secció.

•

Del node publicació tindríem dos utilitats: Articles i Planillo1.

•

Del nodes de les seccions i les pagines només donaríem l’opció
articles.

Un cop decidida l’estructura de l’arbre varem passar a pensar les maneres
de buscar un article per poder-lo editar:
•

1

Fer una vista del planillo de la publicació i quan cliquen sobre una
pàgina mostrar tots els articles corresponents a la pàgina.

Planillo: visió del conjunt de pàgines que conformen una publicació.
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•

Directament a partir de l’arbre, si es clica des d’una publicació
mostrar tots els articles de la publicació. Si ho feien des d’una secció
mostrem tots els articles de la secció. I finalment el mateix però per
a les pàgines.

En quant a l’estructura i funcions de la pestanya planillo, en destaquem que
cal:
•

Mostrar totes les miniatures de les pagines.

•

De cada pàgina mostrar el número i la secció a la que pertany.

•

Quan es clica una pàgina mostrem els articles de la pàgina.

Pel que fa a l’estructura i funcions de la pestanya articles, especifiquem el
que hauríem de veure per a cada article:
•

Mostrar el títol de la noticia.

•

Mostrar la secció.

•

Mostrar la pàgina.

•

Mostrar el dia.

•

Mostrar la ruta de l’article.

•

Ensenyar el número d’arxius multimedia (fotos, vídeos, àudios)
relacionats amb l’article.

•

Botó per veure la foto de la pàgina.

•

Botó per veure una prèvia de l’article.

•

Botó per editar l’article.

I dintre de l’edició de l’article, calia permetre fer les següents accions:
•

Afegir arxius multimedia: fotos, vídeos o àudios.

•

Poder ficar links dintre de les noticies.

•

Poder ficar en negreta i subratllar el text de la noticia.

Després d’haver fet l’enriquiment de l’article també caldrien una sèrie
d’accions complementàries, com ara:
•

Guardar una copia de seguretat de l’antic article.

•

Guardar el nou article editat.
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•

Pujar els arxius multimèdia que havien afegit a l’estructura de
l’esegre carregant-los al gestor de continguts del portal web.

Per acabar calia definir l’aspecte visual:
•

El programa estaria dividit visualment en dos parts, a l’esquerra i
ocupant un terç aproximadament de la pantalla ficaríem l’arbre.

•

A la dreta i ocupant la resta de la pantalla, tindríem en una estructura
de pestanyes el Planillo i la zona per veure i editar els articles.

Tot i això no vam tancar la porta a altres objectius segons les necessitats
que anessin sortint un cop anés avançant tant aquest projecte, com el de
renovació dels serveis web del Segre, per veure si es podien afegir noves
funcionalitats.

1.3: Estructura de la Memòria
En aquesta secció es detallen els continguts de la resta de capítols que
composen aquesta memòria, estant estructurada en les següents parts:
En aquest primer capítol, s’ha realitzat la introducció al projecte, on s’ha
explicat la motivació que provoca realitzar aquest projecte, especificant els
seus objectius plantejats i que es pretenen assolir amb aquest projecte.
En el segon capítol, es comenten les diverses tecnologies implicades en el
desenvolupament del projecte i la seva idoneïtat en el marc del mateix.
també es detallen aquells aplicatius emprats al llarg del projecte. En el
tercer capítol presenta el desenvolupament del projecte, el cronograma
temporal, l’arquitectura i els aspectes d’implementació més destacats.
En el quart capítol es presentarà el resultat final obtingut, repassant les
diferents funcionalitats que aporta l’aplicatiu finalment implementat.
Finalment, el darrer capítol especifica les conclusions del treball aquí
presentat i desgrana certes mancances o millores per a treballs futurs
relacionats amb aquest projecte per ampliar i/o refer varis aspectes dels
aquí presentats.
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2: Tecnologies Implicades
Aquest apartat es dedica a presentar totes les tecnologies, llenguatges i
eines que hem precisat per al desenvolupament d’aquest treball, a més de
detallar-ne aquelles funcions que més hem utilitzat.

2.1: HTML
HTML (el seu acrònim traduït al català seria Llenguatge de Marcat
d’Hipertext) tal com indiquen les sigles del seu nom es un llenguatge de
marcat que serveix per estructurar textos i relacionar-los en forma
d’hipertext [DES08], [FOR08], [LIB08], [W3S08], [WIK08].
Com que el projecte treballa en un entorn web l’hem utilitzat per definir
com estan organitzades les diferents àrees que es veuen: El títol, l’arbre
desplegable, les pestanyes on mostrarem diferents elements relacionats
amb el planillo, els articles, etc ...
També l’hem utilitzat, encara que indirectament ja que creàvem el codi html
des d’un arxiu PHP o JavaScript per crear diferents formularis com podria
ser a l’hora de periodificar una publicació, o quan triem articles per pujar a
la web. O també per crear l’estructura de com mostrarem l’informació sobre
els articles.

2.2: PHP
PHP (les seves sigles signifiquen en català PHP: Preprocessador d’Hipertext)
és un llenguatge de programació d’alt nivell, utilitzat molt sovint per a fer
pàgines web dinàmiques i s’executa en la banda del servidor, a l’usuari no li
arriba el codi PHP sinó un codi HTML [BAB07], [CAB04], [DES08], [FOR08],
[LIB08], [PHP08], [WIK08], [W3S08].
Al projecte bàsicament l’hem utilitzat per tractar els arxius XML que
composen les diferents publicacions digitals. Ja sigui per llegir-los i després
retornar informació, com quan llegim el xml d’un article per mostrar
l’informació corresponent sobre aquest article: El títol, si té fotos, vídeos o
àudios relacionats, etc ... o fins i tot per fer modificacions, per exemple si a
un article li associem un arxiu multimèdia hem de ficar l’informació sobre
aquest arxiu al xml: El tipus, el peu, la firma o on està emmagatzemat.
Quines eines ens dona el llenguatge PHP per tractar els diferents arxius XML?
Doncs nosaltres hem utilitzat tres: SimpleXML, DOM i el Tractament
Tradicional d’Arxius de Text.
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I també l’hem utilitzat per la creació i eliminació de carpetes, o per moure i
eliminar arxius del servidor.
Un exemple de quan utilitzem PHP amb aquests propòsits es quan pugem a
un article un arxiu multimèdia: Primer creem una copia de seguretat a la
carpeta BackUp, que si no existeix s’ha de crear, i després copiem l’arxiu
que ens han indicat al servidor.

2.2.1: SimpleXML
SimpleXML és una extensió que va sortir junt amb la versió 5 de PHP per al
tractament d’arxius XML, converteix el XML en un objecte amb atributs que
poden ser valors directament o arrays amb més atributs.
És una eina molt útil i senzilla, ja que ens proporciona diferents funcions ja
sigui tant per llegir arxius xml com per crear-los [CAB04], [DES08],
[FOR08], [LIB08], [PHP08], [WIK08], [W3S08].
En el treball però bàsicament l’hem utilitzar per llegir arxius XML, o quan
teníem que fer modificacions molt simples, ja que no es poden definir certes
característiques que ens interessaven de la capçalera, o ens esborrava
alguns nodes que estaven buits al guardar l’arxiu.
Com es fa amb simpleXML per llegir un arxiu XML?
Per carregar un arxiu xml tenim dos opcions:
•

$arxiuXML = new SimpleXMLElement($rutaArxiuXML, NULL, TRUE);

•

$arxiuXML = simplexml_load_file($rutaArxiuXML);

Els paràmetres serveixen per indicar que estem llegint un arxiu i no una
cadena.
Si volem navegar per el contingut del XML tenim diferents opcions, les que
més hem utilitzat són:
•

$arxiuXML->attributes(): Ens retorna tots els atributs que té

$arxiuXML
•

$arxiuXML->children(): Per navegar entre els fills del node especificat,

en aquest cas seria el node arrel.
Encara que si es coneix l’estructura del XML podem navegar d’una forma
més directa indicant nosaltres el camí que s’ha de seguir. Un parell
d’exemples d’això podrien ser els següents:
•

Si volem agafar l’atribut d’algun node: $arxiuXML->node[“Atribut”].
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•

Si volem anar a un fill concret: $arxiuXML->nodePare->nodeFill.

Com podem modificar o crear un arxiu XML amb simpleXML?
Per modificar els atributs o el contingut d’un node amb simpleXML el que
hem de fer és anar fins aquell node i indicar quin és el seu nou valor.
Exemples:
•

$arxiuXML->nodePare[“Atribut”] = “nou valor atribut”;

•

$arxiuXML->nodePare->nodeFill = “nou valor contingut node”;

També mitjançant les funcions addAttribute i addChild podem afegir nous
fills i nous atributs al nostre arxiu XML:
•

$arxiuXML->nodePare->nodeFill->addChild(“nodeNet”);

•

$arxiuXML->nodePare->nodeFill->addAttribute(“Atribut”,”Valor”);

SimpleXML té l’inconvenient de que no ens ofereix cap funció eliminar nodes
o atributs, l’únic que podem fer es ficar-los en blanc:
•

$arxiuXML->nodePare[“Atribut”] = “”;

•

$arxiuXML->nodePare->nodeFill = “”;

Per crear un arxiu XML amb simpleXML el que podem fer és crear dintre
d’una variable de tipus string l’estructura del XML:
•
•
•
•
•

$stringXML
$stringXML
$stringXML
$stringXML
$stringXML

= “<?xml version=”1.0”?>
=
“<Objectes>”;
=
“<Objecte>Pilota</Objecte>”;
=
“<Objecte>Llapis</Objecte>”;
=
“</Objectes>”;

Després convertir aquest string a un element de tipus simpleXML, tenim
dues opcions:
•

$arxiuXML = new SimpleXMLElement($stringXML);

Aquest cop no ens cal ficar res als paràmetres ja que es tracta d’una cadena.
•

$arxiuXML = simplexml_load_string($stringXML);

Finalment guardar aquest objecte:
•

$arxiuXML->asXML($rutaArxiuXML);
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2.2.2: XML DOM
XML DOM es un estàndard que ens ofereix diferents funcions per accedir i
manipular els arxius XML. El que fa es transformar els arxius en una
estructura d’arbre amb elements, atributs i textos [CAB04], [DES08],
[FOR08], [LIB08], [PHP08], [WIK08], [W3S08].
És una mica més complicat de fer servir que el simpleXML, però és més
complet ja que ens dona l’opció d’eliminar nodes i atributs, i també podem
agafar els diferents elements per el nom de l’etiqueta.
L’hem utilitzat, com el simpleXML, per llegir arxius, però també per crear o
modificar arxius XML ja que ens donava més opcions per aquestes tasques.
Com llegim un arxiu XML amb DOM?
Abans d’explicar les funcions que més hem utilitzat per llegir arxius XML al
treball, ficarem un petit exemple per poder explicar millor els passos que
hem seguit.
Imaginem que tenim un arxiu anomenat objectes.xml i que té la següent
estructura:
<?xml version=”1.0”?>
<Objectes>
<Objecte Tipus = “Joguina”>Pilota</Objecte>
<Objecte Tipus = “Eina”>Llapis</Objecte>
</Objectes>

Primer declarem un objecte del tipus DOMDocument:
•

$domArxiuXML = newDOMDocument();

Després carreguem l’arxiu XML indicant-li la ruta on es troba:
•

$domArxiuXML -> load($rutaArxiuXML);

I tenim que carregar el cos del XML dintre d’una variable:
•

$contingutArxiu = $domArxiuXML ->documentElement;

Es a dir ara dintre de la variable $contingutArxiu tindríem l’estructura DOM
de l’arxiu objectes.xml
Un cop fets aquests tres passos ja podem navegar per l’arxiu XML de
diferents maneres:
•

$objectes = $ contingutArxiu->getElementsByTagName("Objecte");
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Amb aquesta funció el que fem es agafar tots els nodes amb nom Objecte
dintre del contingut de l’arxiu i els fiquem dintre de la variable $objectes.
Així ara dintre de $objectes tindríem els dos objectes de l’arxiu:
<Objecte Tipus = “Joguina”>Pilota</Objecte>
<Objecte Tipus = “Eina”>Llapis</Objecte>

Per llegir el contingut dels nodes el que fem és utilitzar la funció nodeValue.
Per llegir els atributs la funció a emprar és getAttribute(“Nom_Atribut”).
Si volem extreure el valor dels nodes que tenim dintre de $objectes,
juntament amb el tipus d’objecte que són, el que podríem fer es tractar
aquesta variable com si fos un array i el recorrem amb un foreach:
foreach($objectes as $objecte)
{
echo “Tipus: “.$objecte->getAttribute(“Tipus”); //Joguina, Eina
echo “ Nom: “.$objecte->nodeValue; //Pilota, Llapis
}

També podem navegar per els fills amb la funció childNodes, que retorna
tots els fills d’un node.
foreach($contingutArxiu->childNodes as $nodesFills)
{
echo $nodeFills->nodeValue;
}

Com podem modificar o crear un arxiu XML amb DOM XML?
Per modificar un arxiu XML el procés serà bastant semblant al de llegir, però
canviant les funcions que utilitzem. Continuarem utilitzant el petit exemple
d’abans.
Per modificar el contingut d’un node el que farem és arribar fins aquest
node i canviar el seu valor directament. Per acabar guardarem els canvis.
Per canviar el valor d’un atribut, també tenim que anar fins al node i
seleccionar l’atribut que volem modificar.
Anem a modificar el primer node Objecte, canviarem l’atribut Tipus i el valor
del node:
•
•
•
•

$objectes = $ contingutArxiu->getElementsByTagName("Objecte");
$objectes->firstChild->nodeValue = ”Raqueta”;
$objectes->firstChild->setAttribute(“Tipus”, “Material
Esportiu”);
$domArxiuXML -> save($rutaArxiuXML);

Ara el primer fitxer té el següent aspecte:
<?xml version=”1.0”?>
<Objectes>
<Objecte Tipus = “Material Esportiu”>Raqueta</Objecte>
<Objecte Tipus = “Eina”>Llapis</Objecte>
</Objectes>
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Si en comptes de modificar el contingut del node, o el valor d’un atribut,
volem afegir un nou fill també es pot amb la funció appendChild.
Ara en comptes de modificar el primer node el que farem serà crear un nou
node i afegir-lo:
•
•
•
•
•
•

$nouNode = $domArxiuXML->createElement(“Objecte”);
$nouNode->setAttribute(“Tipus”, “Joguina”);
$textNouNode = $domArxiuXML->createTextNode(“Canica”);
$nouNode->appendChild($textNouNode);
$contingutArxiu->appendChild($nouNode);
$domArxiuXML -> save($rutaArxiuXML);

Ara el nostre fitxer objectes.xml tindrà ara aquest contingut:
<?xml version=”1.0”?>
<Objectes>
<Objecte Tipus = “Material Esportiu”>Raqueta</Objecte>
<Objecte Tipus = “Eina”>Llapis</Objecte>
<Objecte Tipus = “Joguina”>Canica</Objecte>
</Objectes>

Per crear arxius utilitzarem les eines per modificar els valors tant d’atributs
com de nodes, junt amb un parell de funcions noves: createElement per
crear nous elements, i createTextNode per assignar un text a un node.
Imaginem que volem crear l’arxiu objectes.xml, primer creem el document
de tipus DOM:
•

$domArxiuXML = newDOMDocument("1.0”);

Si volem podríem afegir el tipus de codificació (UTF-8, ISO-8859-1...)
Creem el node Objectes:
•
•

$nodeObjectes = $domArxiuXML->createElement(“Objectes”);
$domArxiuXML->appendChild($nodeObjectes);

Creem el node Objecte de llapis:
•
•
•
•
•

$nodeLlapis = $domArxiuXML->createElement(“Objecte”);
$node Llapis ->setAttribute(“Tipus”, “Eina”);
$textNodeLlapis = $domArxiuXML->createTextNode(“Llapis”);
$nodeLlapis ->appendChild($textNodeLlapis);
$nodeObjectes ->appendChild($nodeLlapis);

Creem el node Objecte que fa referència a canica:
•
•
•
•
•

$nodeCanica = $domArxiuXML->createElement(“Objecte”);
$nodeCanica ->setAttribute(“Tipus”, “Joguina”);
$textNodeCanica = $domArxiuXML->createTextNode(“Canica”);
$nodeCanica ->appendChild($textNodeCanica);
$nodeObjectes ->appendChild($nodeCanica);
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Guardem el nostre arxiu objectes.xml:
•

$domArxiuXML -> save($rutaArxiuXML);

Així l’arxiu que hem creat serà així:
<?xml version=”1.0”?>
<Objectes>
<Objecte Tipus = “Eina”>Llapis</Objecte>
<Objecte Tipus = “Joguina”>Canica</Objecte>
</Objectes>

2.2.3: Creació Arxius de Text
I com a ultima manera de tractar els arxius XML, al treball hem creat nous
arxius XML dels articles com si fossin arxius de text [CAB04], [DES08],
[FOR08], [LIB08], [PHP08], [WIK08], [W3S08].
Ho hem tingut que fer així ja que els dos mètodes anteriors o no ens
donaven l’opció d’eliminar uns atributs que no ens interessaven, o ens
donava error al obrir el xml dient que estaven mal formats i no els podíem
modificar, o perquè no mantenien unes seccions CDATA buits que teníem
als originals.
Per crear un arxiu xml és molt fàcil, obrim amb la funció fopen, inserirem el
text que tenim dintre d’un string amb fputs, i quan acabem tancarem i
guardarem l’arxiu amb fclose. Exemple de com crearíem en aquest cas el
objectes.xml amb permisos de lectura i escriptura:
•

$arxiuXML = fopen($rutaArxiu, “wb”);

Guardem el que volem inserir dintre d’un string:
•
•
•
•
•

$stringXML
$stringXML
$stringXML
$stringXML
$stringXML

= “<?xml version=”1.0”?>
=
“<Objectes>”;
=
“<Objecte>Pilota</Objecte>”;
=
“<Objecte>Llapis</Objecte>”;
=
“</Objectes>”;

Inserim dintre de l’arxiu l’string que acabem de crear:
•

fwrite($arxiuXML, $stringXML);

I un cop hem acabat tanquem:
•

fclose($rutaArxiu);
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2.2.4: Tractament de Carpetes i Arxius
PHP també dona facilitats per manipular carpetes o arxius, que no tenen
perquè ser de text. Tenim a la nostra disposició tot un conjunt de funcions
amb les que podrem crear, copiar i eliminar carpetes o arxius segons els
nostres interessos [CAB04], [DES08], [FOR08], [LIB08], [PHP08], [WIK08],
[W3S08].
Funcions relacionades amb carpetes:
•

Per

crear

una

nova

carpeta

amb

tots

els

permisos:

mkdir($rutaCarpeta);

•

Si volem eliminar una carpeta: rmdir($rutaCarpeta);

•

Per saber si existeix una carpeta determinada: is_dir($rutaCarpeta);

Funcions relaciones amb arxius:
•

Si

volem

copiar

un

arxiu:

copy($rutaArxiuACopiar,

$rutaOnCopiaremArxiu);

•

Per eliminar un arxiu: unlink($rutaArxiu);

•

Per saber si existeix un arxiu: file_exists($rutaArxiu);

•

Per crear una carpeta s’utilitza la funció mkdir i per eliminar rmdir

•

Per copiar un arxiu s’utilitza copy, i per eliminar unlink.

2.3: JavaScript
JavaScript és un llenguatge de programació interpretat, és a dir que no cal
compilar-lo, bàsicament s’utilitza en entorns web i s’executa en la part del
client, els navegadors s’encarreguen d’interpretar el seu codi [POW02],
[DES08], [FOR08], [LIB08], [PHP08], [WIK08], [W3S08].
Actualment és un dels llenguatges de programació que més s’utilitza ens el
costat dels clients, ja que és suportat per la majoria dels navegadors.
Gràcies al seu ús podem crear pàgines webs dinàmiques, per exemple
elements que es moguin o vagin canviant de color, i també permet una
major interactivitat amb l’usuari, és a dir anar reaccionant d’una manera o
d’una altra segons les accions de l’usuari.
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Amb JavaScript a més de fer petits scripts senzills, com que està orientat a
objectes ens permet fer programes més grans i complexos. També podem
controlar tots els elements que formen la pàgina web, això permet accedir i
canviar qualsevol element que tinguem a la nostra plana.
Dins del projecte, l’hem utilitzat per crear alguns formularis, mostrar un
calendari per triar dies, com per exemple per decidir la periodificació d’una
publicació, també l’arbre desplegable està controlat per JavaScript. I, com
no, l’hem utilitzat per poder fer servir la tecnologia AJAX.

2.4: XML
XML (eXtensible Markup Language), tal i com les seves sigles diuen és un
metallenguatge extensible d’etiquetes. No és un llenguatge, sinó una
manera de definir un llenguatge per a cobrir unes necessitats de
comunicació, per intercanviar informació entre usuari i receptor de forma
ordenada seguint unes pautes i de manera segura, fiable i fàcil [DES08],
[FOR08], [LIB08], [WIK08], [W3S08].
No només s’aplica a Internet, com que proposa un estàndard per
intercanviar informació és pot utilitzar amb bases de dades, programes, o
entre persones.
A més te els avantatges que és extensible, podem afegir noves etiquetes
per afegir més informació, no ens cal crear cap analitzador, podem utilitzar
algun dels que existeixen ja que només és comprova si la seva estructura
és correcta, i també es molt fàcil d’entendre gràcies a la seva estructura, ja
que ajuda molt a saber amb quin tipus d’elements estem tractant.
Així per donar per correcte un arxiu XML s’ha de tenir en compte:
•

Les etiquetes han de tenir una estructura jeràrquica. Una etiqueta ha
d’estar correctament dintre d’una altra, sempre indicant quan
comencen les etiquetes i quan acaben.

•

Només pot haver-hi un element arrel, totes els altres elements han
d’anar dintre d’aquest element inicial.

•

Els valors dels atributs han d’estar tancats entre cometes simples o
dobles.

•

És sensible a majúscules i minúscules. També s’ha de vigilar els
espais en blanc (espais, tabuladors, retorns de carro, salts de línia)
que els processadors XML tracten de forma diferent en el marcatge
XML.

•

S’ha d’assignar nom a tots els elements i estructures.
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•

Les marques (així s’anomenen les etiquetes, les referències
d’identitat i les declaracions) són la part del document que el
processador espera entendre, ja que el contingut que tenim entre les
marques és el que ha de ser comprensible entre els usuaris.

En els apartats A1, A2 i A3 de l’annex podeu trobar un exemple del tipus de
XML amb el que treballem en aquest projecte.

2.5: AJAX
Un cop hem introduït el llenguatge de programació JavaScript i el
metallenguatge XML ja podem parlar sobre la tecnologia AJAX [BAB07],
[CAB04], [DES08], [FOR08], [LIB08], [W3S08], [WIK08].
AJAX (sigles de Asynchronous Javascript And Xml) és un conjunt de
tecnologies que permeten actualitzar el contingut d’una pàgina web sense
tenir que recarregar la pàgina, facilitant la interactivitat, la velocitat i
l’usabilitat.
La clau d’AJAX es basa en l’asincronia, ja que quan demana dades, és fa la
comunicació client-servidor en segon pla, i fins que no tenim la resposta del
servidor no s’ensenyen les dades que havíem demanat.
Aquest mètode fa que no s’interfereixi ni en la presentació ni en el
comportament, el navegador no s’atura esperant la resposta i podem
continuar navegant mentre la resposta arriba.
Normalment les funcions que utilitza AJAX es criden des del JavaScript i
amb l’objecte XMLHttpRequest és fa l’accés a les dades. S’ha de dir que
encara que JavaScript i XML estiguin presents a les sigles d’AJAX, es poden
utilitzar altres llenguatges.
Nosaltres al treball però el que hem fet és fer la petició de les dades des de
JavaScript cap a PHP, que és l’encarregat de llegir i retornar l’informació
que composen els xml de les publicacions digitals.

2.5.1: XMLHttpRequest
XMLHttpRequest és una interfície que s’utilitza per realitzar peticions http i
https a servidors web. Per a les dades transferides es pot utilitzar qualsevol
codificació basada en text pla (XML, JSON, HTML) i codificacions particulars
especifiques AJAX [BAB07], [CAB04], [DES08], [FOR08], [LIB08], [W3S08],
[WIK08].
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Aquesta interfície és presenta com una classe sobre la qual el client pot
generar tantes instàncies com necessiti per al diàleg amb el servidor.
Permet realitzar dos tipus de peticions:
•

Síncrones: El flux del procés es va aturant esperant resposta.

•

Asíncrones: El flux no s’espera a obtenir una resposta, es defineix
una funció que s’executarà quan s’hagi completat la petició.

Un petit exemple de com es pot realitzar la petició és la següent:
- Obtenim un objecte de la classe XMLHttpRequest
xmlHttp=GetXmlHttpObject();

- Hem de controlar que el navegador suporti aquesta classe:
if (xmlHttp==null)
{
alert ("EL teu navegador no pot utilitzar AJAX!");
return;
}

- Formem la url on s’executarà el tractament del xml, li podem passar
variables si ho necessitem:
var url="tractarXML.php";
url=url+"?variable=’valor Variable’";

- Per no utilitzar dades emmagatzemades a la memòria cache enviem una
variable amb un valor aleatori:
url=url+"&sid="+Math.random();

- Assignem la funció que s’executarà quan rebem totes les dades del php
després de tractar el xml:
xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged;

- Podem sollicitar les dades amb el mètode GET o POST, li indiquem la url
on volem enviar les dades, i a l’últim paràmetre si fiquem true la petició
serà asíncrona i si es false serà síncrona:
xmlHttp.open("GET", url, true);

- Enviem la petició:
xmlHttp.send(null);

- La funció que s’executarà quan s’hagi completat la petició. La resposta la
podem retornar com Text, XML o un array de Bytes segons més ens
convingui:
function stateChanged()
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{
if (xmlHttp.readyState==4)
{
xmlHttp.responseText;
xmlHttp.responseXML;
xmlHttp.responseBody;
}
}

2.6: MySQL
MySQL és un sistema de gestió de bases de dades relacional, multi-fil,
multiusuari, que utilitza el llenguatge SQL [DES08], [FOR08], [GIL03],
[LIB08], [W3S08], [WIK08].
Es pot fer ús de MySQL en aplicacions de tota mena (web, d'escriptori o
d'altres) de forma lliure i gratuïta sota les condicions de la llicència GPL. Si
es vol integrar MySQL com a part d'un producte privatiu cal adquirir una
llicència d'ús específica per a aquest propòsit.
En el projecte hem utilitzat MySQL ja que és el que utilitza el gestor de
continguts Typo3, i necessitàvem introduir noticies a la base de dades per a
que és puguin tractar i publicar a la web des del gestor de continguts.

2.7: esegre
El culpable del projecte, sense les seves limitacions inicials, aquest treball
mai hauria estat possible.
L’esegre el que fa es transformar els arxius de les maquetes de la versió
impresa del diari a una estructura de diferents arxius XML i els
corresponents arxius multimèdia associats (bàsicament imatges en jpg o
arxius PDF).
El producte té un visor, fet en tecnologia ADOBE Flex, que empra aquests
arxius generats per visualitzar-los en un format molt innovador. Aquest
aplicatiu té llicància d’ús i està gestionat per l’empresa PROTEC, S.A. i tot i
que té nombroses errades (que sembla que solucionaran en un futur), de
moment ha provocat la necessitat de modificar els arxius generats per,
sempre sense tocar el programa de visualització, poder eludir les
mancances que presenta.
En el procés d’exportació de la maqueta per crear el esegre, es crea una
carpeta que pren per nom el dia de la publicació, dintre trobem un arxiu
anomenat init_pub.xml que ens indica quines publicacions tenim
disponibles per aquell dia.
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Després dintre de la mateixa carpeta tenim l’arxiu pla_XXXX (on les X són
números), on surten les pàgines que composen la publicació i els articles.
Llavors cada publicació té la seva pròpia carpeta, que s’anomena com el seu
pla. En aquesta carpeta el que trobarem seran més carpetes amb les
imatges que surten a la publicació acompanyant a les noticies, imatges de
les pàgines de la publicació i els xml de les pagines i els articles.
Així un cop creat aquesta estructura ja poden crear la versió digital del diari,
simulant el tipus de lectura com si estiguéssim llegint la versió impresa.
Veieu la figura 1 on es detalla aquesta estructura de forma gràfica.

FIGURA 1: ESTRUCTURA DE CARPETES DE L’ESEGRE.
En el projecte hem millorat els tractament i el contingut dels arxius XML que
té l’esegre. Per exemple, s’ha manipulat els arxius XML que aquest crea per
afegir links que permetin obrir els fitxers en finestres externes emergents, o
per afegir nous arxius multimedia als articles periodístics, per exemple
altres fotos o vídeos relacionats.

2.8: Typo3
Typo3 és un software lliure, dels anomenats gestors de continguts, sota la
llicència GPL [WIK08].
Ens dona una estructura multinivell, un motor de cerca, gestió de autoria i
publicació de contingut, possibilitat d’utilitzar diferents plantilles per a la
maquetació de pàgines, entre altres opcions interessants a l’hora de
dissenyar un nou portal web.
Permet administrar, entre altres coses, la personalització de les pàgines
segons l’identitat dels usuaris, sap integrar una selecció de continguts en
una mateixa pàgina segons els drets de l’usuari que ha iniciat sessió, etc ...
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És extensible mitjançat mòduls de gestió en l’interfície d’administració
(gestió bàsica de MySQL per exemple) o mòduls orientats a l’usuari,
inclosos en el lloc web (enquestes, fòrums, noticies, etc ...). Tot i que no
tots tenen la mateixa qualitat, ja que qualsevol pot crear el seu propi mòdul.
Typo3 esta desenvolupat en PHP, i ofereix el servidor web Apache i amb
algunes bases de dades, com pot ser en el nostre cas, amb MySQL.

2.9: Dreamweaver
Aquest editor de la casa Macromedia és el que hem fet servir per escriure
els codis que formen el projecte, Dreamweaver pot amagar els detalls del
codi HTML de la pàgina, permetent a "no programadors" crear pàgines i
llocs web. Macromedia va ser pionera implementant suport a fulls d'estil
(CSS) així com altres formes de donar format a les pàgines sense l'ús de
taules, amb la possibilitat de convertir taules a capes i viceversa [WIK08].
Dreamweaver permet als usuaris disposar de vistes prèvies en múltiples
navegadors, sempre que estiguin installats a l'ordinador. També disposa
d'algunes eines de gestió del lloc web, com la possibilitat de cercar i
reemplaçar text o codi directament sobre tot el lloc web, així com l'ús i
creació de plantilles per crear múltiples pàgines amb estructura similar.
Disposa d'un panell de comportaments que permet la utilització bàsica de
JavaScript sense necessitat de coneixements de programació.
Dreamweaver pot utilitzar extensions, petits programes que qualsevol
desenvolupador pot escriure (normalment en HTML i JavaScript). Les
extensions afegeixen funcionalitats al programa per a qui vulgui
descarregar-les i installar-se-les.
Dreamweaver està suportat per una gran comunitat de desenvolupadors
d'extensions que les posen a disposició (tant lliures com comercials) per a la
majoria de tasques de desenvolupament, des d'efectes simples de rollover
fins a complexos cistells de compres.

2.10: XMLWriter
És l’editor de XML que hem utilitzat per visualitzar els documents que
formaven l’esegre. Ens ha servit d’ajuda per comprovar si els XML que
creàvem a partir dels que ja teníem eren vàlids o no. Si el document no
està ben format ens informa d’on esta el possible error.
A més també li dona autoformat als XML, és a dir que si teníem un XML que
no tenia l’estructura d’arbre, el programa s’encarregava de crear-la sempre
i quan fos un document ben format.

18

Procés de desenvolupament

3: Procés de Desenvolupament
En aquest apartat mostrarem el mètode de desenvolupament emprat, així
com el cronograma previst i les diferents etapes i tasques realitzades.

3.1: Cronograma
Per els primers objectius ens vam marcar unes dates fixes. Es tractava de,
a ser possible a finals de juliol, tenir tots els objectius complerts, així el
cronograma temporal que vam marcar va ser:
•

Entre finals d’abril i mitjans de maig seria el procés de documentació
i començar a fer petites proves amb els llenguatges que faríem servir:
XML, PHP i JavaScript.

•

Entre mitjans de maig i començament de juny l’arbre hauria de
funcionar correctament i hauríem de començar a mostrar el planillo i
alguna informació sobre els articles.

•

A partir de juny i fins a meitats d’aquest mes les pestanyes planillo i
articles havien d’estar acabades, teníem que mostrar ja tot el planillo
i tots els articles amb la informació corresponent.

•

Finalment des de meitats de Juny fins a final de Juliol tindríem que
desenvolupar les funcions d’editar els articles per poder-los enriquir i
després guardar-los.

Encara que aquest cronograma finalment ha sofert algunes variacions. Això
ha estat donat ja que cada cop s’anaven afegint més funcionalitats que eren
interessants, sempre pensant en un millor desenvolupament final de
l’esegre i el nou portal web:
•

Realment el procés de documentació ha sigut una feina de dia a dia,
ja que com que era el primer cop que fèiem un programa d’aquestes
característiques hem hagut de consultar com es podien fer les
diferents tasques a realitzar.

•

A meitats de Juny ja mostràvem tot el planillo, i també teníem
acabat el llistat d’articles amb l’informació corresponent.

•

A finals de Juny vam afegir una nova utilitat anomenada Link per
modificar uns camps del XML de les pàgines de les publicacions que
no permetien la correcta visualització dels articles a l’esegre.

•

A meitats de Juliol es va afegir la possibilitat de periodificar una
publicació, si es diària, setmanal, quinzenal, mensual o especial.
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•

Entre inici i meitat d’Agost es van acabar les utilitats que feien
referència als articles: Editar un article, Veure Pàgina, Preview (vista
prèvia de l’article com a l’esegre) i BackUp (poder recuperar copies
de seguretat dels articles modificats).

•

A finals d’Agost es va acabar el procés per bolcar notícies a la base
de dades.

En el cronograma no hem ficat els canvis de codi que es van realitzant per
solucionar els errors que anem trobant o per millorar el codi i intentar
obtenir un rendiment millor per a les nostres necessitats.

3.2: Model Emprat
Per realitzar aquest projecte hem emprat el model incremental. Aquest
model aplica seqüències lineals de forma esglaonada a mesura que avança
el temps. Cada seqüència lineal produeix un “increment” del software, i a
l’utilitzar aquest model els increments, sobretot els inicials, solen ser un
producte molt bàsic i no complet, també anomenat prototip.
Un cop realitzat el prototip, s’utilitza per mostrar-lo al client i crear un pla
pel següent increment. Així, cada prototip donava pas a un altre prototip,
fins arribar al que tenim avui que no deixa de ser un nou prototip
incremental, ja que encara se li han d’afegir noves funcionalitats en el futur.
És a dir, partint d’una especificació inicial (objectius), vàrem començar a
desenvolupar l’entorn web, un cop teníem acomplert un objectiu mostràvem
el seu funcionament per veure si aquest era correcte o s’havia de canviar
algun aspecte. Si tot funcionava correctament ficàvem aquell prototip com a
sistema, però el continuàvem desenvolupant afegint la resta de
característiques que s’anaven afegint.
És un model molt útil quan volem anar entregant fases incompletes del
sistema per tal que els client les puguin anar provant, i així, inclús podem
afinar més en l’anàlisi dels requisits. Els avantatges d’aquesta manera de
desenvolupar un treball és que tenim una versió operativa des del
començament i l’usuari final està molt ficat en el treball ja que va fent
diverses proves que ajuden a detectar possibles errors i noves funcionalitats,
fins i tot desconegudes fins llavors. A més funciona més bé quan el grup de
programadors és reduït com en el nostre cas.
El problema és que l’usuari, com que va veient prototips, pot no adonar-se
de tota la feina feta que hi ha al darrere. A més, el fet d’anar incorporant
prototips millorats, fa que cada cop es vagin demanant noves funcionalitats
i el programa pot créixer d’una forma desmesurada.
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FIGURA 2: MODEL INCREMENTAL.

3.3: Anàlisi de Requisits
L’objectiu d’aquesta part és identificar de forma clara el conjunt de
problemes i les necessitats que es vol cobrir, és a dir, analitzar el que es
desitja i donar-li la forma desitjada.
Serà necessari doncs, tenir una visió del funcionament i dels serveis que es
volen oferir i de les parts que el formaran, per així poder arribar a la solució
final que compleixi amb èxit els objectius marcats.
Els requisits tenen un paper molt important en la producció de software ja
que enfoquen una àrea fonamental: la definició del que s’ha de produir.
Consisteix en la generació d’especificacions correctes que descriguin amb
claredat, de forma consistent i compacta, el comportament del sistema,
d’aquesta manera minimitzarem els problemes relacionats amb el
desenvolupament de sistemes.
A part dels requisits inicials ja esmentats als objectius inicials, inclourem els
que s’han anat afegint a les reunions posteriors amb el Ferran Perdrix i el
Carles Díaz, responsables del projecte esegre, durant el transcurs del
projecte per intentar solucionar totes les necessitats que anaven sortint a
mesura que tant el seu projecte com el meu anaven creixent.

3.3.1: Llenguatges utilitzats
El primer requisit era decidir els llenguatges que utilitzaríem per crear
l’entorn web, és va decidir que d’acord als meus coneixements bàsics de
C/C++ adquirits al llarg de la carrera, i per les amplies possibilitats que ens
ofereixen empraríem JavaScript i PHP.
A més amb aquests dos llenguatges, unit a l’estructura en XML podríem
utilitzar AJAX, podent oferir un aspecte visual més atractiu per als usuaris.
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3.3.2: Arbre, Article i Planillo
Primer de tot es va crear un arbre desplegable on sortien tots els dies
disponibles amb les publicacions corresponents.
L’arbre està basat en una versió de dhtmlgoodies que utilitza AJAX per
donar-li forma i establir les seves utilitats.
Per realitzar el nostre arbre hem de crear amb el PHP una llista ordenada
dels dies, les publicacions, les seccions i les pàgines disponibles.
Aquesta informació serà passada al Javascript que serà l’encarregat de
formar l’estructura d’arbre i del codi que controla les diferents funcions que
disposa.

FIGURA 3: ARBRE DESPLEGABLE
Ara ja podíem començar a atacar un dels primers objectius, les diferents
maneres que tenim per trobar un article i poder-lo enriquir. Es va manipular
el codi PHP al crear l’arbre per afegir dos nous atributs:
•

Planillo: Esta al nivell de la publicació, serveix per mostrar el Planillo
de la publicació, mostrant de cada pàgina el número i la secció a la
que pertanyen. Seleccionant una d’aquestes pàgines se’ns dirigeix
cap als articles que conté.

•

Articles: Aquest atribut el trobem al nivell de la publicació, de les
seccions i de les pàgines. Serveix per seleccionar de quin d’aquests
tres nivells volem veure els articles corresponents.

Un cop tenim un llistat d’articles, independentment de la manera d’arribar
fins aquest llistat, hem de mostrar informació dels articles per poder-los
identificar i fer-nos una idea del seu contingut. Així llegint els XML (que
tindran el format pla_XXXXX.xml i art_XXXXX.xml, podrem mostrar el següent
per trobar l’article:
•

Títol de l’article, sent l’element que més destaca entre la resta
d’informació.

•

Ruta de l’article.

•

Publicació a la que pertany.
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•

Dia de publicació.

•

Secció de l’article.

•

Pàgina.

•

Identificador de l’article.

•

Número de fotos, vídeos, àudios i comentaris de l’article.

Per donar més informació a l’usuari sobre aquell article es van afegir dos
funcions:
•

Veure pàgina: Ens permet veure una foto en alta qualitat de la pàgina
tal i com ha quedat impresa al diari. Mitjançant la funció open de
JavaScript i sabent la ruta de l’imatge, que la tenim al XML
pla_XXXXX.xml, podem visualitzar aquesta foto.

•

Preview: Ens mostra una vista prèvia de l’article, hem aprofitat el
mateix codi que utilitza l’esegre. Es pot utilitzar tant abans com
després d’enriquir l’article.

FIGURA 4: VISUALITZACIÓ INFORMACIÓ ARTICLES

3.3.3: Edició de les notícies
Referent al tema de l’edició de l’article, es van establir dos funcions que fan
referència a aquest fet:
•

Editar Article: Explicat més endavant.

•

BackUp: Cada cop que editem un article creem una copia de
seguretat per si hi ha hagut algun error en el procés d’edició.
Mostrarem totes les copies de seguretat disponibles de l’article i
l’hora a la que es va fer. El procediment per recuperar una copia de
seguretat és molt fàcil, el XML que teníem com a article el guardarem
com a copia de seguretat i ficarem la copia de seguretat dintre de
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l’estructura de l’esegre a la carpeta dels articles. Amb PHP podem
realitzar aquests moviments amb un simple copy.
Per editar un article, el que fem és utilitzar també AJAX, amb JavaScript
fem una petició a un arxiu PHP que ens retornarà la següent informació de
l’article:
•

Títol i subtítol.

•

Si la versió impresa tenia alguna foto, mostrarem el seu nom, el seu
peu i la seva firma. També podem obrir la foto per veure com és.

•

Si anteriorment ja hem enriquit la noticia amb arxius multimèdia,
farem com amb les fotos: veure el nom, el peu, la firma i tenim la
possibilitat de visualitzar o reproduir l’arxiu.

FIGURA 5: EDICIÓ NOTÍCIA
Un tenim tota aquesta informació canviarem la vista del llistat dels articles
per la d’edició de les noticies.
Finalment és va decidir no modificar el text que havia sortit publicat, així
que l’edició dels articles constaria en associar arxius multimèdia a les
noticies.
Per pujar arxius multimèdia es disposa d’un formulari on triarem els arxius
amb els que enriquirem la noticia, la seva firma i el seu peu. Aquests dos
últims camps no es poden deixar en blanc ja que a l’esegre quan obren un
arxiu multimèdia es mostrarà aquesta informació.
Per emmagatzemar els arxius multimèdia dintre de la carpeta del dia
crearem una carpeta anomenada multimèdia, que conté carpetes per
emmagatzemar els tipus d’arxius que ens poden pujar anomenades fotos,
àudios, vídeos.
A més per controlar els arxius que ens pugen i a quins articles estan
associats, hem creat l’arxiu arxiusMultimedia.xml, on guardarem per cada
arxiu el seu nom, el tipus i l’id, i per saber a quines noticies està present
també guardem l’id dels articles on ha estat afegit, l’id del planillo i el dia. A
l’annex A-5 hi ha un exemple de com seria aquest arxiu.
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FIGURA 6: ESTRUCTURA DE LA CARPETA MULTIMÈDIA
Si és el primer cop que han pujat l’arxiu farem els següents passos:
•

Actualitzar el XML de l’article per poder visualitzar correctament
l’arxiu multimèdia indicant el seu tipus i la seva ruta. També hem de
guardar la firma i el peu per a que l’esegre els pugui mostrar.

•

Actualitzar, o crear si és el primer cop que pugem un arxiu, el XML
arxiusMultimedia.xml.

•

Depenent del tipus d’arxius que sigui copiar-lo a la carpeta
corresponent dintre de l’estructura de carpetes multimèdia.

Abans de pujar un arxiu però, el que fem es consultar arxiusMultimedia.xml
per comprovar si ja havia estat pujat anteriorment o no, i si ja està en ús
comprovem que no estigui associat a l’article.
Així si l’arxiu ja estava pujat però no el teníem associat amb l’article, o si ja
estava pujat i a més tenia relació amb aquell article mostrarem un formulari
amb els següents camps:
•

No vull fer res: Per si volen cancellar la pujada de l’arxiu.

•

Utilitzar l’arxiu emmagatzemat: Farà el procés de pujar l’arxiu, però
en aquest cas no es farà la còpia de l’arxiu dintre de la carpeta
multimèdia. Aquesta opció no la mostrem en el cas que l’arxiu ja
estigui associat a l’article, ja que seria repetir un
procés fet
anteriorment.

•

Eliminar l’arxiu que hi havia i pujar aquest: Eliminarà l’arxiu que té el
mateix nom dintre de la carpeta multimèdia i es faran els passos per
pujar un arxiu.

•

Canviar el nom a aquest arxiu i pujar-lo: Com que potser hem tingut
la casualitat que tenim ja un arxiu amb el mateix nom carregat
anteriorment, donem l’opció de canviar el nom a l’arxiu que estem
pujant. Fem el procés que comporta afegir un arxiu a un article, però
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a l’hora de fer la copia dintre de la carpeta multimèdia li canviarem el
nom.
Un cop pujat l’arxiu mirarem si el mateix article està dintre d’una altra
publicació però en un altre idioma per pujar els mateixos arxius.
És dir, per exemple el diari es publica tant en català com en castellà, i hi ha
noticies que surten a totes dues publicacions.
Com que els articles encara que estiguin en diferents idiomes tenen el
mateix identificador, el que farem es comprovar si en les altres publicacions
també tenim un article amb el mateix identificador.
En cas de que aquesta comprovació sigui positiva, per estalviar temps de
fer el mateix procediment ens les dos publicacions iguals, però de diferent
idioma, associarem els arxius a aquesta noticia també.

FIGURA 7: FORMULARI PER PUJAR ARXIUS
L’ultima opció que disposem per editar un article és esborrar la relació entre
una noticia i un arxiu multimèdia. Just al costat del nom de l’arxiu
multimèdia que han pujat prèviament tenim la funció esborrar que el que fa
és:
•

Elimina les referències de l’arxiu multimèdia que surten al XML de
l’article.
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•

Fa lo mateix amb arxiusMultimedia.xml, amb la diferència que si
l’arxiu només estava associat a aquest article l’esborrarem
completament d’arxiusMultimedia.xml i de la carpeta corresponent
dintre de multimèdia. Així no ocupem espai innecessari.

3.3.4: Ficar Links
Al poc de començar el treball es va detectar que hi havia un error dintre
dels arxius de les pàgines XML quan s’exportava la maquetació de la
publicació.
Al crear l’XML de les pàgines, és divideix la pàgina en diferents regions.
Dintre de cada regió hi ha un atribut anomenat link que permet obrir els
fitxers en finestres externes emergents.
Com que aquest atribut link sempre és crea en blanc no era possible
visualitzar correctament el diari digital ja que no obria correctament l’article.
A més si existia un altre atribut anomenat visu_art el que feia era obrir el
link que aquest indicava i no era el que interessava.
Així es va decidir afegir un nou atribut a l’eRitxi, anomenat Links que
permet modificar tots els links ficant la ruta correcta, i eliminar tots els
atributs visu_art que existeixin.
En teoria amb DOM és podria haver realitzar fàcilment aquesta tasca, però
com que teníem errors per obrir els xml ja que donava errors al validar i
quan podíem obrir-los ens eliminava uns nodes de tipus CDATA, es va tenir
que tractar els XML de les pàgines amb les funcions tradicionals de
tractament d’arxius de text.

3.3.5: Periodificar
Un altre dels nous requeriments va ser el de poder periodificar una
publicació. Cada publicació, i depenent del seu tipus, té la seva periodicitat:
diària, setmanal, mensual o especial (les que no entren dins de les
anteriors).
Però el programa encarregat de fer els XML no contempla l’opció d’atorgar
una periodicitat a una publicació, així que si volem consultar una publicació
des de l’esegre el que hem de fer per consultar-la es anar al dia de la seva
publicació.
Per solucionar aquest fet el que fem és primer mostrar un formulari amb els
següents camps:
•

Periodicitat: Per triar quina periodicitat té la publicació.
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•

Nom Epaper: Nom que volem que tingui la publicació a partir d’ara,
per defecte mostrem la que tenim ja ficada.

•

Increment: Per escollir el numero de dies que han de passar des del
dia de publicació fins a que surti una nova publicació.

•

Dia Inicial: Dia de la publicació

•

Dia Final: Dia fins el que ha d’estar disponible la publicació.

FIGURA 8: FORMULARI PERIODIFICACIÓ
Un cop creat el formulari el que fem es crear o actualitzar un arxiu XML
anomenat configuracio.xml on guardarem tota l’informació sobre aquesta
periodificació per aplicar-la quan tinguem una nova publicació disponible.
Si han canviat el nom de la publicació també hem de modificar l’arxiu
init_pub.xml i el del pla corresponent, pla_XXXXX.xml, que estan a la

carpeta del dia de publicació.
Per poder aplicar una periodificació i sigui visible el que tenim que fer és
anar revisant per cada dia que la publicació a d’estar present:
•

Mirar si existeix la carpeta del dia, si no existeix l’hem de crear.

•

Mirar si existeix l’arxiu init_pub.xml, si no existeix el creem.

•

Afegir la publicació a l’estructura de l’init_pub.xml.xml

Hem modificat l’estructura de l’esegre, ara quan l’estiguem executant si que
ens sortirà la publicació tots els dies que pertoca.
A més quan fem una periodificació busquem entre les publicacions que
tenim a veure si trobem altres d’iguals per aplicar la periodificació que
acabem d’assignar.
També disposem de l’opció de tornar a periodificar una publicació en cas
que la seva periodificació hagi canviat. Si decidim canviar-la tornaríem a
repetir el mateix procés.
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L’utilitat de l’arxiu configuracio.xml es que cada cop que executem el
programa, el que farà al mateix temps que s’elabora l’arbre serà comprovar
si hem d’aplicar alguna periodificació especial a les publicacions que anem
trobant. A l’annex A-6 hi ha un exemple d’aquest arxiu.

3.3.6: Web
Com que també es va començar a fer la nova web del Grup Segre, on les
noticies juguen un paper molt important, va sorgir la necessitat de poder
escollir els articles que ens interessen del diari per bolcar-los a la base de
dades del gestor de continguts de la pàgina web.
Per seleccionar els articles que volem pujar a la web disposem d’un
formulari amb el titular dels articles i checkboxs.
És un formulari dinàmic ja que tant podem accedir per veure tots els
articles des d’una publicació com des d’una secció, menys la portada ja que
el format dels xml dels articles que formen aquesta secció no és l’adequat.

FIGURA 9: FORMULARI ESCOLLIR NOTICIES PER BOLCAR-LES
Per evitar possibles errades a l’hora de bolcar les noticies a la base de
dades, es crea un xml com a mesura de seguretat que contindrà tota
l’informació necessària per poder inserir una noticia a la base de dades, els
únics camps obligatori per poder crear una noticia dintre de Typo3 són el
títol i la secció:
•

Títol.

•

Subtítol.

•

Data Publicació.

•

Dades per poder-la localitzar dintre de l’estructura de l’esegre.
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•

Idioma.

•

Autor.

•

Contingut de la noticia.

•

Epígraf.

•

Avantítol.

•

Localització.

•

Informació sobre els arxius multimèdia associats: Nom, ruta, firma,
peu, dia de creació.

•

Li assignarem la secció Noticies importades, ja que volen revisar que
estigui tot correcte i assignar-li les seccions a les qual pertany dintre
de la web (les seccions del diari i la web no són les mateixes).

Si l’article té algun arxiu multimèdia s’ha de moure cap a l’estructura del
Typo3 ja que sinó no els podrem visualitzar, i hem d’actualitzar les taules
que fan referència als arxius multimèdia.
A més al igual que fem quan pugem un arxiu multimèdia, també
comprovarem si una noticia està en un altre idioma per bolcar-la a la base
de dades, ja que han d’estar relacionades entre si.
A l’annex A-7 hi ha un exemple del XML d’un article un cop hem decidit
bolcar la notícia al gestor de continguts de la web.

3.4: Disseny
Anirem fent un recorregut pels diferents prototips visuals que vam anar fent
a mesura que el projecte s’anava desenvolupant. Destacarem els aspectes
que s’han anat canviant o afegint.

3.4.1: Primer prototip
Des del primer prototip visual de l’eRitxi, meitat de juny aproximadament,
es va implantar quina seria la seva estructura bàsica:
•

Capçalera amb el nom del projecte
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•

A l’esquerra, ocupant un terç aproximadament l’arbre desplegable
amb els atributs Planillo i Articles.

•

A la dreta, ocupant dos terços aproximadament, una estructura de
pestanyes.

En quant al disseny de les pestanyes de moment teníem dos:
• Planillo: On surt el mosaic de totes les pàgines que composen el diari.
•

Articles: Llistat d’articles amb l’informació corresponent per
identificar-los que composen una publicació, una secció o una pàgina.

De les pestanyes per diferenciar quina tenim seleccionada es fica el fons en
blanc.

FIGURA 10: VISTA PESTANYA PLANILLO PRIMER PROTOTIP
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FIGURA 11: VISTA PESTANYA ARTICLES PRIMER PROTOTIP

3.4.2: Segon prototip
Del primer al segon prototip visual, començaments
aproximadament, els canvis més significatius són:

de

Juliol

•

Millora en la presentació visual del planillo, ara el mosaic d’imatges
ocupa el màxim l’espai disponible.

•

S’han afegit dos nous atributs a l’arbre: Link i Periodificar.

•

Quan volen periodificar una publicació substituïm la vista de les
pestanyes per el formulari de periodificació.

•

Millora en la capçalera, deixant més espai per visualitzar el fons
correctament i ficant-li el fons de color gris, aportant una mica de
vida.
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FIGURA 12: VISTA PESTANYA PLANILLO SEGON PROTOTIP

FIGURA 13: VISTA FORMULARI PERIODIFICAR SEGON PROTOTIP

3.4.3: Tercer prototip
El tercer prototip visual que es va presentar data aproximadament per la
meitat-final de Juliol, adaptant-se als nous requeriments que anaven sortint:
•

Nou atribut a l’arbre anomenat Web.

•

Nova pestanya Web, per visualitzar els resultats d’executar l’atribut
web.

•

Afegim missatge d’alerta per quan els links s’han acabat de ficar o si
ja havien estat ficats. En l’anterior se’ns canviava la pàgina per una
altra on se’ns indicava que els links ja estaven ficats.

33

Procés de desenvolupament

FIGURA 14: VISTA FORMULARI PESTANYA WEB TERCER PROTOTIP

FIGURA 15: VISTA MISSATGE LINKS

3.4.4: Prototip actual
El prototip visual actual es va fer sobre la meitat d’agost, ha representat el
canvi més gran d’un prototip vell a un nou:
•

El grup de dissenyadors del Grup Segre ha elaborat un logo per al
programa.

•

S’han canviat el color de fons blanc de l’aplicació per un de ratlles
amb dos tons de blaus.

•

S’ha canviat el color de fons del cos de les pestanyes per el mateix
gris que el de les pestanyes i el de la capçalera.
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•

En la pestanya Planillo quan mostrem el mosaic d’imatges ara
cadascuna d’aquestes ve acompanyada per el número de pàgina i el
nom de la secció.

•

En la pestanya articles s’ha millorat la presentació del llistat dels
articles, ara és molt més fàcil diferenciar els uns dels altres.

•

També s’ha millorat la presentació dels articles web, ara si escollim
els articles a bolcar des d’una publicació els articles ens sortiran
separats per les seccions.

•

S’han afegit gifs de carregant per fer menys tensa l’espera per a les
següents accions: Mostrar articles, mostrar planillo, mostrar web,
ficar els links i periodificar una publicació. Així l’espera es fa menys
tensa.

•

Quan editen un article es substitueixen les pestanyes per la vista
d’editar un article.

FIGURA 16: LOGO ERITXI

FIGURA 17: VISTA AL INICIAR QUART PROTOTIP
Per no carregar amb massa imatges la memòria no hem ficat més captures
d’aquest prototip ja que al ser l’actual es poden trobar totes les captures
possibles al capítol 4.
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3.5: Implementació
Dins del procés constant d’implementació, i de tota la feina realitzada en
voldrem destacar una sèrie d’aspectes que es creu més rellevants dins
d’aquest procés.
Per aprofitar la tecnologia Ajax cada cop que un codi JavaScript envia dades
a codi PHP per a que aquest faci el tractament corresponent dels arxius xml
(llegir, modificar o crear), fins que aquest procés de tractament no finalitza
és mostra un gif de carregant i un missatge informant sobre el que estem
realitzant exactament. Així l’aplicació no és bloqueja i fem que l’espera sigui
menys tensa que si l’aplicació es quedes bloquejada.
Quan apliquem una periodificació a una publicació, per tenir un control
sobre aquesta i saber a quines publicacions afecta hem creat un arxiu xml
anomenat configuracio.xml.
Dintre d’aquest arxiu ens guardem:
•

El nom original amb el que va venir del Milenium, això ens permet
identificar les noves publicacions que es van creant.

•

El nom que es veurà a l’esegre, si han decidit deixar el que venia
originalment ficarem el mateix que a nom original.

•

El tipus de periodicitat: diària, setmanal, quinzenal, mensual o
especial

•

Data Inicial i Data Final: Només les guardem per a les publicacions
de tipus especial, ja que amb les altres periodicitats es va calculant
amb l’increment.

•

Increment: L’increment en dies que una publicació ha d’estar visible.

Això ens permet al inici de l’execució de l’aplicació aprofitar per abans de
crear l’arbre anar mirant si tenim alguna publicació a la que aplicar una
periodificació i si li tenim que canviar el nom original per un altre nou.
Un fet semblant hem fet amb els arxius multimèdia que hem afegit a les
noticies, hem creat un altre arxiu anomenat arxiusMultimedia.xml amb el
qual sabrem quines noticies i quins arxius multimèdia dels que tenim pujats
estan relacionats.
L’arxiu contindrà la següent informació:
•

Nom de l’arxiu.

•

Tipus d’arxiu.

•

Identificador de l’arxiu.

•

Identificador de l’article.
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•

Identificador del planillo.

•

Dia de publicació de l’arxiu.

Això també ens ajuda a l’hora d’eliminar aquests arxius del sistema, ja que
si un arxiu només l’hem associat a una noticia el podem eliminar, però si
esta relacionat amb més articles no el podem eliminar.
Finalment l’últim aspecte que m’agradaria destacar és el xml que fem
automàticament quan s’importen noticies a la base de dades.
És una mesura de seguretat per si l’inserció de la noticia a la base de dades
ha fallat, així directament des del Typo3 com que podem importar noticies
en format xml
El que guardarem en aquest xml serà tot el contingut de la noticia, junt
amb l’informació dels arxius multimèdia que tenim presents.
A l’annex hem ficat un exemple dels xml que es generarien per si es volen
veure.

3.6: Arquitectura del Sistema
El projecte agafa les dades que necessita per treballar de l’estructura que es
crea al convertir una publicació impresa en una digital amb el Milenium.
El flux de sortida del treball està orientat cap a l’esegre, és a dir del mateix
lloc on agafem les dades, ja que el que fem és modificar-les per millorar la
seva presentació posterior. I l’altre flux de sortida és cap al gestor de
continguts Typo3, ja que podem bolcar les noticies que ens interessin de les
publicacions que tenim disponibles a la seva base de dades.

Typo3
Milenium

eRitxi

esegre
FIGURA 18: ARQUITECTURA DEL SISTEMA
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4: Resultats Obtinguts
En aquest apartat descriurem el funcionament de l’aplicació, recordem que
bàsicament té dos objectius: Enriquir articles i bolcar noticies a la base de
dades del gestor de continguts Typo3.
Per fer més senzilla l’explicació aquesta aplicació ens ajudarem de captures
del projecte en funcionament.
El programa està pensat per ser una aplicació web, així que per utilitzar-lo
hem de disposar d’un servidor web. Un cop executat el primer que veurem
al iniciar serà una pantalla com aquesta:

FIGURA 19: CAPTURA INICI APLICACIÓ
Quan s’ha carregat la pàgina ja podem començar a treballar, en els
següents subapartats explicarem el funcionament de cadascuna de les parts
que es composa el projecte.

4.1: Arbre desplegable
És el punt de partida, a partir de l’arbre podem accedir a totes les utilitats
que tenim, i que ja hem anat explicant prèviament en la memòria.
A l’arbre mostrarem tots els dies dels que disposem una publicació
generada a partir del Milenium per poder treballar amb elles.
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FIGURA 20: CAPTURA ARBRE DESPLEGABLE

Com es pot observar té quatre nivells:
•

Dies: Mostrem tots els dies on tenim generada almenys una
publicació.

•

Publicacions: De cada dia mostrem les publicacions disponibles, ens
apareixen les primeres funcionalitats: Planillo, Articles, Link,
Periodificar i Web que explicarem més endavant el seu ús.

•

Seccions: Les seccions que formen la publicació. Donem l’opció de
veure els articles i bolcar les noticies d’aquesta secció.

•

Pàgines: Les pàgines que composen la secció. Només podem
visualitzar els articles que estan dintre d’aquella pàgina.

Als següents capítols explicarem que fan i per a que serveixen cadascun
dels atributs que surten als diferents nivells de l’arbre.

4.2: Mostrar Planillo
Quan en l’arbre desplegable seleccionem l’opció Planillo mostrarem un
mosaic d’imatges de les pàgines del diari, també mostrem el seu numero i
la secció a la qual pertanyen.
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FIGURA 21: CAPTURA PESTANYA PLANILLO

Si es clica sobre una d’aquestes imatges anirem al llistat d’articles d’aquella
pàgina. És pot fer el mateix procediment navegant per l’arbre, tindríem que
anar al dia, seleccionar la publicació, triar la secció corresponent i finalment
clicar l’atribut Articles que ens surt a les pàgines.

4.3: Llistat Articles
Quan en l’arbre desplegable seleccionen Articles, o quan des de la pestanya
planillo seleccionen una pàgina el que fem és mostrar un llistat d’articles.

FIGURA 22: CAPTURA PESTANYA ARTICLES
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Es pot arribar a aquest llistat d’articles des de:
•

La publicació: Si dintre de l’arbre seleccionen Articles des del nivell de
la publicació mostrarem tots els articles d’aquesta.

•

La secció: Si es clica des de la secció d’una publicació es mostraran
tots els articles que hi ha dins.

•

La pàgina: Aquest cop dintre de l’arbre hem triat Articles des d’una
pàgina, ara veurem tots els articles que la composen.

•

El planillo: És similar a pàgina, ja que mostrarem els articles de la
pàgina que han triat, però aquest han seleccionat des de la pestanya
planillo una pàgina i no des de l’arbre.

Un cop tenim un llistat d’articles, independentment de la manera d’arribar
fins a aquest, mostrarem la següent informació de cadascun dels articles
per poder-los identificar i fer-nos una idea del seu contingut:
•

Títol de l’article, sent l’element que més destaca entre la resta
d’informació.

•

Ruta de l’article.

•

Publicació a la que pertany.

•

Dia de publicació.

•

Secció de l’article.

•

Pàgina.

•

Identificador de l’article.

•

Número de fotos, vídeos, àudios i comentaris de l’article.

FIGURA 23: CAPTURA DETALL INFORMACIÓ ARTICLE
De cada article donem el següent ventall d’opcions:
•

Editar Article: Per enriquir la noticia amb arxius multimèdia.
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•

Veure Pàgina: Obre l’imatge de la pàgina a la qual pertany l’article.

•

Preview: Per veure una vista prèvia de l’article.

•

BackUp: Per recuperar una copia de seguretat.

A continuació s’explica el que fan aquestes funcions.

4.3.1: Edició Article
Quan d’un article del llistat d’articles hem seleccionat Editar Article,
canviarem la vista del llistat per una nova vista on mostrarem la següent
informació de l’article que volem enriquir:
•

Títol.

•

Subtítol.

•

Si la versió impresa tenia alguna foto, mostrarem el seu nom, el seu
peu i la seva firma. També podem veure la foto.

•

Si anteriorment ja hem enriquit la noticia amb arxius multimèdia,
farem com amb les fotos: veure el nom, el peu, la firma i tenim la
possibilitat de visualitzar o reproduir l’arxiu. Només podem eliminar
els arxius multimèdia que hem afegit nosaltres, les fotos que venen
amb la publicació solament les podem consultar.

FIGURA 24: CAPTURA EDICIÓ ARTICLES

42

Resultats obtinguts

FIGURA 25: DETALL ARXIU MULTIMÈDIA AGREGAT PER NOSALTRES
Per afegir un arxiu multimèdia hem de clicar Afegir arxiu multimèdia, on es
mostrarà un formulari on obligatòriament hem de:
•

Seleccionar l’arxiu que volem associar amb la noticia.

•

Ficar la firma de l’autor de l’arxiu.

•

Ficar el peu d’arxiu.

La firma i el peu no es poden deixar en blanc ja que a l’esegre mostrem
aquesta informació per a cada arxiu. Si deixen algun d’aquests camps en
blanc no és pujarà l’arxiu i recordarem que s’han de ficar.

FIGURA 26: FORMULARI PER AFEGIR ARXIUS MULTIMÈDIA
Podem afegir més d’un arxiu seleccionant l’opció Afegir un altre arxiu, es
mostrarà un nou formulari com el que veiem a dalt.
Si finalment no es desitja pujar un arxiu, o hem afegit un formulari de més,
amb Treu de la llista és poden treure elements de la llista d’arxius a
carregar.
Si el que volem és eliminar tota la llista només s’ha de seleccionar Elimina
la llista sencera.
Per carregar els arxius que hem seleccionat hem de clicar Carrega Arxius,
abans de pujar els arxius però, el que fem es consultar si algun d’aquells
arxius ja havia estat pujat anteriorment o no, i si ja està en ús comprovem
que no estigui associat a l’article. Si és el primer cop que pugen l’arxiu el
carregarem amb normalitat i avisarem quan s’acabi el procés.
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FIGURA 27: DETALL MISSATGES AFEGIR ARXIU MULTIMÈDIA

Així si l’arxiu ja estava pujat però no el teníem associat amb l’article, o si ja
estava pujat i a més tenia relació amb aquell article mostrarem un formulari
amb els següents camps:
•

No vull fer res: Per si es vol cancellar la pujada de l’arxiu.

•

Utilitzar l’arxiu emmagatzemat: Utilitzarem l’arxiu que ja havíem
pujat amb anterioritat.

•

Eliminar l’arxiu que hi havia i pujar aquest: Eliminarà l’arxiu que
havíem pujat i ficarem el que volem carregar.

•

Canviar el nom a aquest arxiu i pujar-lo: Com que potser hem tingut
la casualitat que ja tenim un arxiu amb el mateix nom carregat
anteriorment, donem l’opció de canviar el nom a l’arxiu que estem
pujant per poder-lo utilitzar sense eliminar l’altre.
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També es pot donar el fet que durant el procés s’hagi produït algun error,
llavors en un missatge d’alerta avisarem el que ha passat. Per exemple en
el cas de no trobar l’arxiu que ens han seleccionat.
Un cop pujat l’arxiu mirarem si el mateix article està dintre d’una altra
publicació però en un altre idioma per pujar els mateixos arxius.
És dir, per exemple el diari es publica tant en català com en castellà, i hi ha
noticies que surten a totes dues publicacions, per estalviar feina associarem
els mateixos arxius a les dues noticies.
Per acabar dir que es fa una copia de seguretat de l’article abans d’aplicar
els canvis per després tenir l’opció de restablir un article amb la funció
BackUp.

4.3.2: Veure Pàgina
Quan seleccionen Veure Pàgina d’un article del llistat d’articles el que fem es
obrir en una finestra emergent una fotografia d’alta qualitat on és mostra la
pàgina a la que pertany l’article de la publicació de la versió impresa.

FIGURA 28: IMATGE PÀGINA DIARI
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4.3.3: Preview
Quan d’un article del llistat d’articles cliquen Preview mostrem una vista
prèvia de l’article tal i com és veuria a l’esegre.
Així si l’article s’ha enriquit podem visualitzar els arxius que hem afegit i
comprovem que tot està correcte.

FIGURA 29: CAPTURA VISTA PRÈVIA ARTICLE
Com que hem aprofitat el codi que utilitza l’esegre surt l’opció d’afegir un
comentari però no funciona, no podem afegir comentaris a una noticia des
de l’eRitxi.

4.3.4: BackUp
I l’última opció que tenim des d’un article del llistat d’articles és recuperar
una còpia de seguretat per si aquell article havia estat modificat.
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Si volem recuperar una copia d’un article que no hem enriquit mostrarem
un missatge d’alerta indicant que no tenim copies de seguretat
emmagatzemades per aquell article.
Cada cop que enriquim un article fem una copia de seguretat per si de cas
es produeix algun error en el procés d’edició, ja sigui humà com haver-nos
equivocat al afegir uns arxius que no tocaven, o del sistema al fer els canvis
per a guardar l’edició de la noticia.

FIGURA 30: CAPTURA RECUPERAR COPIA SEGURETAT ARTICLE
Per recuperar un article només hem de seleccionar Recuperar aquesta copia,
llavors farem una copia de seguretat de l’article i ficarem la copia de
seguretat seleccionada com article.
Amb Preview l’intenció es mostrar una vista prèvia de la copia de seguretat
que tenim emmagatzemada, com fem amb els articles.
Malauradament aquesta opció encara no esta operativa en el prototip actual,
és un treball futur.

4.4: Ficar Links
Aquesta opció només esta disponible al nivell de les publicacions, serveix
per solucionar un error dintre dels arxius de les pàgines XML que es
produeix al exportar la publicació impresa.
Al crear l’XML de les pàgines, és divideix la pàgina en diferents regions.
Dintre de cada regió hi ha un atribut anomenat link que permet obrir els
fitxers en finestres externes emergents.
Com que aquest atribut link sempre és crea en blanc no era possible
visualitzar correctament el diari digital ja que no obria correctament l’article
en una finestra emergent.
A més si existia un altre atribut anomenat visu_art el que feia era obrir el
link que aquest indicava i no era el que interessava.
Un cop acabat el procés de modificar el XML de totes les pàgines que
formen la publicació amb un missatge d’alerta indiquem que hem acabat.
Si ja havíem fet abans aquest procés en comptes de dir que hem acabat
informarem que el procés de ficar els links ja s’havia fet anteriorment.
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FIGURA 31: MISSATGE LINKS FICATS

FIGURA 32: MISSATGE LINKS JA FICATS

4.5: Periodificació d’una publicació
Aquest atribut també està només disponible a l’arbre al nivell de les
publicacions, ens serveix per ficar la periodicitat corresponent a cada
publicació. Cada publicació, i depenent del seu tipus, té la seva periodicitat:
diària, setmanal, quinzenal, mensual o especial (les que no entren dins de
les anteriors).
També podem canviar-li el nom a la publicació per si el que tenim fins ara
no ens sembla correcte.
Amb un formulari escollirem la periodicitat de la publicació, i si ho desitgem
el nou nom:
•

Periodicitat: Per triar quina periodicitat té la publicació. Tenim les
opcions diària, setmanal, quinzenal o mensual.

•

Nom Epaper: Nom que volem que tingui la publicació a partir d’ara,
per defecte mostrem la que tenim ja ficada.

•

Increment: Per escollir el numero de dies que han de passar des del
dia de publicació fins a que surti una nova publicació.

•

Dia Inicial: Dia de la publicació, el podem escollir d’un calendari (hem
utilitzat en un calendari de dhtmlgoodies), que ens sortirà al clicar el
botó Cal.
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•

Dia Final: Dia fins el que ha d’estar disponible la publicació. Al igual
que el Dia Inicial el podem seleccionar al clicar el botó Cal en un
calendari.

FIGURA 33: FORMULARI PERIODIFICACIÓ

FIGURA 34: CALENDARI FORMULARI PERIODIFICACIÓ
Cal especificar uns aspectes del formulari i que afecten a increment, Dia
Inicial i dia Final:
•

Només deixarem modificar el camp increment quan es tracti d’una
periodicitat de tipus Especial. Per a les altres periodicitats ho fiquem
nosaltres directament: diària l’increment es zero, setmanal és sis,
quinzenal es catorze i mensual depenent del mes pot variar de vint-iset a trenta.

•

A Dia Inicial per defecte fiquem el dia de publicació.

•

Si tenim correctament omplert l’increment calcularem el Dia Final
com la suma del Dia Inicial més l’increment.
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•

Si tenim buit el camp increment, i Dia Inicial i Dia Final són dates
correctes calcularem increment com la resta del Dia Final menys el
Dia Inicial.

Si volem aplicar aquesta la periodicitat que hem establert al formulari
cliquem el botó Guardar Periodicitat. Si per contra no la volem aplicar el que
farem serà seleccionar Sortir sense guardar.
Aquesta periodicitat afectarà tant a les publicacions que ja tenim a
l’estructura d’arxius de l’esegre com a les futures publicacions que es
realitzin.
Ara cada cop que ens entri una nova publicació en l’estructura d’arxius de
l’esegre el que farem serà mirar si li tenim que aplicar alguna periodificació i
si li hem de canviar el nom. Si es així s’executarà automàticament el procés
de periodificació.
La periodicitat no és definitiva, la podem anar canviant tants cops com
vulguem, i el mateix passa amb el nom.
Si seleccionem periodificar una publicació que ja havíem periodificat
mostrarem informació sobre la periodicitat que tenim aplicada:
•

Nom real publicació: El nom que tenia abans d’aplicar la periodicitat,
és el que ens servirà per veure si hem de periodificar les noves
publicacions que es van realitzant.

•

Nom epaper publicació: El nou nom que li hem assignat. Si no l’han
canviat serà el mateix que el nom real publicació.

•

La periodicitat de la publicació.

•

L’increment en dies de la publicació.

•

Si el tipus de periodicitat es especial mostrarem també el Dia Inicial i
el Dia Final.

FIGURA 35: INFORMACIÓ PERIODIFICACIÓ JA ESTABLERTA
Per canviar la periodicitat hem d’apretar el botó Modificar Periodicitat que
ens tornarà a mostrar un altre cop el formulari explicat abans.
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Si no volem realitzar canvis ja que només volíem consultar quina
periodicitat teníem establerta llavors seleccionarem el botó Sortir.

4.6: Web
Quan en l’arbre desplegable seleccionem l’opció Web mostrarem un
formulari amb checkboxs i el titular de l’article per escollir els que volem
bolcar a la base de dades del gestor de continguts Typo3.
A més com a mesura de seguretat també es crea un XML a partir de la
noticia, ja que des de Typo3 es poden bolcar noticies a la base de dades
també a partir d’arxius XML.

FIGURA 36: CAPTURA PESTANYA WEB
Es pot arribar a aquest formulari aquest llistat d’articles des de:
•

La publicació: Si dintre de l’arbre seleccionen Web des del nivell de la
publicació mostrarem tots els articles d’aquesta publicació.

•

La secció: Si es clica des de la secció d’una publicació es mostraran
tots els articles corresponents a aquesta.

A més tenim les següents utilitats en aquest formulari:
•

Seleccionar Tot: Per seleccionar tots els articles del llistat.

•

Deseleccionar Tot: Per deseleccionar tots el articles marcats.

•

Invertir Selecció: Seleccionarem els articles no seleccionats, i
deseleccionarem els seleccionats.
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•

Enviar Articles Seleccionats: Per bolcar els articles a la base de dades
del Typo3 i crear el XML de les noticies seleccionades.

Al igual que fem quan pugem un arxiu multimèdia, també comprovarem si
una noticia està en un altre idioma per bolcar-la a la base de dades també,
ja que les mateixes noticies en diferents idiomes han d’estar relacionades
entre si.
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5: Conclusions i Futures Extensions
En aquest apartat descriurem les conclusions a les que hem arribat després
del desenvolupament del projecte i enumerarem futures extensions que
poden ser útils per millorar el treball fet.

5.1: Conclusions
El projecte ha donat lloc a un entorn web que serveix com a gestor de
continguts multimèdia per al Grup Segre, així com solucionar diferents
problemes que hem descrit en la memòria amb els arxius xml que
conformen l’estructura de l’aplicació esegre.
De mica en mica hem anat acomplint els objectius que ens anàvem
plantejant gairebé setmana a setmana, ja que anaven sortint noves
necessitats a mesura que tant el projecte de renovació dels serveis web del
Grup Segre, com el treball final de carrera anaven avançant.
Actualment ens trobem en ple procés d’installació als seus servidors, com
és normal hi ha coses que a mi en la meva estructura em funcionaven, i en
canvi al passar a la seva no funcionen com es desitjat.
És important imitar al màxim possible l’estructura on ficarem l’aplicació, ja
que així ens estalviaríem alguns errors al passar de l’estructura de proves a
la que seria oficial.
Personalment m’ha servit per conèixer millor diferents llenguatges de
programació com PHP i JavaScript, dels quals es pot dir que no tenia ni idea.
Però gràcies als coneixements previs que tenia de C/C++ i la seva
semblança amb aquests ha estat més fàcil ja que tenia unes petites bases.
També he après a tractar i crear arxius xml gràcies a l’estructura d’arxius
de l’esegre. A més he aprofitat per crear jo els meus propis per controlar
diferents aspectes com els arxius que afegien o la periodicitat de les
publicacions.
He descobert que era AJAX i totes les possibilitats que ofereix a l’hora de fer
entorns web.
M’ha fet introduir-me en el món laboral, poder veure una mica des de dins
el funcionament de dos grups importants dintre de Lleida: el Grup Segre i
GRIHO.
Començar a treballar en equip per complir uns objectius, i notar les
pressions de quan s’apropa la data clau on tot, o una gran part, ha d’estar
llest, que sembla que res funcionarà i tots els problemes es fiquen d’acord
per sortir alhora.
Per finalitzar crec que gràcies a aquest treball ara tinc una mica més de
coneixements informàtics, però també m’ha fet adonar que en el fons no se
res ja que es un món en constant creixement i renovació.
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5.2: Futures Extensions
El projecte no s’acaba després d’entregar-lo, de fet encara no hi ha versió
final, sinó que el que hem presentat en aquesta memòria és l’últim prototip
disponible.
Del que tenim ens falta per fer:
•

Afegir icones en comptes dels links en forma text que tenim al treball.

•

Poder transferir arxius des d’un servidor a un altre a l’hora de bolcar
les noticies al gestor de continguts Typo3.

•

Poder visualitzar la
emmagatzemades

•

Fer un automatisme per ficar els links a una hora determinada i
copiar l’esegre al servidor web per a que la gent el pugui consultar.

•

Poder bolcar noticies a la base de dades d’arxius xml externs al
nostre programa, és a dir, que estiguin fora de l’estructura de
l’esegre.

vista

prèvia

de

les

copies

de

seguretat

I altres futures extensions que serien interessants:
•

Tenir un editor de text dintre del programa per si es vol ampliar o
canviar el contingut d’una noticia publicada.

•

No mostrar les noticies que ja han estat bolcades a la base de dades
o marcar-les de forma adient.
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ANNEX
A-1: Exemple XML init_pub.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<PUBLICACION FECHAPUB="19/08/2008 04:00" ID="105013"
NOMBRE="1808SEGRE" VERSION="5, 5, 0, 292">
<PLANILLO FILE_XML="19_08_2008/pla_125792.xml" ID="125792"
NOMBRE="SEGRE_cas"/>
<PLANILLO FILE_XML="19_08_2008/pla_125793.xml" ID="125793"
NOMBRE="SEGRE_cat"/>
<PLANILLO FILE_XML="19_08_2008/pla_125592.xml" ID="125592"
NOMBRE="PIRINEUS"/>
</PUBLICACION>

A-2: Exemple XML pla_XXXXX.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<PLANILLO ID="125592" NOMBRE="PIRINEUS">
<PAGINAS>
<PAGINA ALTO="1417" ANCHO="1083"
FILE_PAGE="19_08_2008/pla_125592/xml_pags/pag_inicial.xml" ID="0"
N_PAG_PLA="0" ZOOM_ALTA="1" ZOOM_BAJA="10" ZOOM_MEDIA="36"/>
<PAGINA ALTO="1417" ANCHO="1083"
FILE_ALTA="19_08_2008/pla_125592/img_alta/a_590684.jpg"
FILE_BAJA="19_08_2008/pla_125592/img_baja/b_590684.jpg"
FILE_MEDIA="19_08_2008/pla_125592/img_media/m_590684.jpg"
FILE_PAGE="19_08_2008/pla_125592/xml_pags/pag_590684.xml"
FILE_PDF="19_08_2008/pla_125592/pdf_pags/pdf_590684.pdf" ID="590684"
INDICE="0" N_PAG_PLA="1" SECCION="PORTADA" TIPOPAG="S" ZOOM_ALTA="1"
ZOOM_BAJA="10" ZOOM_MEDIA="36"/>
<PAGINA ALTO="1417" ANCHO="1083"
FILE_ALTA="19_08_2008/pla_125592/img_alta/a_590685.jpg"
FILE_BAJA="19_08_2008/pla_125592/img_baja/b_590685.jpg"
FILE_MEDIA="19_08_2008/pla_125592/img_media/m_590685.jpg"
FILE_PAGE="19_08_2008/pla_125592/xml_pags/pag_590685.xml"
FILE_PDF="19_08_2008/pla_125592/pdf_pags/pdf_590685.pdf" ID="590685"
INDICE="1" N_PAG_PLA="2" SECCION="GENERAL" TIPOPAG="S" ZOOM_ALTA="1"
ZOOM_BAJA="10" ZOOM_MEDIA="36"/>
<PAGINA ALTO="1417" ANCHO="1083"
FILE_ALTA="19_08_2008/pla_125592/img_alta/a_590686.jpg"
FILE_BAJA="19_08_2008/pla_125592/img_baja/b_590686.jpg"
FILE_MEDIA="19_08_2008/pla_125592/img_media/m_590686.jpg"
FILE_PAGE="19_08_2008/pla_125592/xml_pags/pag_590686.xml"
FILE_PDF="19_08_2008/pla_125592/pdf_pags/pdf_590686.pdf" ID="590686"
INDICE="2" N_PAG_PLA="3" SECCION="GENERAL" TIPOPAG="S" ZOOM_ALTA="1"
ZOOM_BAJA="10" ZOOM_MEDIA="36"/>
<PAGINA ALTO="1417" ANCHO="1083"
FILE_ALTA="19_08_2008/pla_125592/img_alta/a_590687.jpg"
FILE_BAJA="19_08_2008/pla_125592/img_baja/b_590687.jpg"
FILE_MEDIA="19_08_2008/pla_125592/img_media/m_590687.jpg"
FILE_PAGE="19_08_2008/pla_125592/xml_pags/pag_590687.xml"
FILE_PDF="19_08_2008/pla_125592/pdf_pags/pdf_590687.pdf" ID="590687"
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INDICE="3" N_PAG_PLA="4" SECCION="GENERAL" TIPOPAG="S" ZOOM_ALTA="1"
ZOOM_BAJA="10" ZOOM_MEDIA="36"/>
<PAGINA ALTO="1417" ANCHO="1083"
FILE_ALTA="19_08_2008/pla_125592/img_alta/a_590688.jpg"
FILE_BAJA="19_08_2008/pla_125592/img_baja/b_590688.jpg"
FILE_MEDIA="19_08_2008/pla_125592/img_media/m_590688.jpg"
FILE_PAGE="19_08_2008/pla_125592/xml_pags/pag_590688.xml"
FILE_PDF="19_08_2008/pla_125592/pdf_pags/pdf_590688.pdf" ID="590688"
INDICE="4" N_PAG_PLA="5" SECCION="GENERAL" TIPOPAG="S" ZOOM_ALTA="1"
ZOOM_BAJA="10" ZOOM_MEDIA="36"/>
<PAGINA ALTO="1417" ANCHO="1083"
FILE_ALTA="19_08_2008/pla_125592/img_alta/a_590689.jpg"
FILE_BAJA="19_08_2008/pla_125592/img_baja/b_590689.jpg"
FILE_MEDIA="19_08_2008/pla_125592/img_media/m_590689.jpg"
FILE_PAGE="19_08_2008/pla_125592/xml_pags/pag_590689.xml"
FILE_PDF="19_08_2008/pla_125592/pdf_pags/pdf_590689.pdf" ID="590689"
INDICE="5" N_PAG_PLA="6" SECCION="GENERAL" TIPOPAG="S" ZOOM_ALTA="1"
ZOOM_BAJA="10" ZOOM_MEDIA="36"/>
<PAGINA ALTO="1417" ANCHO="1083"
FILE_ALTA="19_08_2008/pla_125592/img_alta/a_590690.jpg"
FILE_BAJA="19_08_2008/pla_125592/img_baja/b_590690.jpg"
FILE_MEDIA="19_08_2008/pla_125592/img_media/m_590690.jpg"
FILE_PAGE="19_08_2008/pla_125592/xml_pags/pag_590690.xml"
FILE_PDF="19_08_2008/pla_125592/pdf_pags/pdf_590690.pdf" ID="590690"
INDICE="6" N_PAG_PLA="7" SECCION="GENERAL" TIPOPAG="S" ZOOM_ALTA="1"
ZOOM_BAJA="10" ZOOM_MEDIA="36"/>
<PAGINA ALTO="1417" ANCHO="1083"
FILE_ALTA="19_08_2008/pla_125592/img_alta/a_590691.jpg"
FILE_BAJA="19_08_2008/pla_125592/img_baja/b_590691.jpg"
FILE_MEDIA="19_08_2008/pla_125592/img_media/m_590691.jpg"
FILE_PAGE="19_08_2008/pla_125592/xml_pags/pag_590691.xml"
FILE_PDF="19_08_2008/pla_125592/pdf_pags/pdf_590691.pdf" ID="590691"
INDICE="7" N_PAG_PLA="8" SECCION="ULTIMA" TIPOPAG="S" ZOOM_ALTA="1"
ZOOM_BAJA="10" ZOOM_MEDIA="36"/>
<PAGINA ALTO="1417" ANCHO="1083"
FILE_PAGE="19_08_2008/pla_125592/xml_pags/pag_final.xml" ID="0"
N_PAG_PLA="0" ZOOM_ALTA="1" ZOOM_BAJA="10" ZOOM_MEDIA="36"/>
</PAGINAS>
<SECCIONES>
<SECCION NOMBRE="PORTADA">
<ARTICULO ID="2953642" PAGINA="1" TITULO="Sabors
tradicionals a Les"/>
</SECCION>
<SECCION NOMBRE="GENERAL">
<ARTICULO ID="2953646" PAGINA="2" TITULO="Destrossa a
l'Alt Urgell"/>
<ARTICULO ID="2953650" PAGINA="3" TITULO="Estiu
inèdit a Grandvalira"/>
<ARTICULO ID="2953652" PAGINA="4" TITULO="Treballs
per salvar el bosc"/>
<ARTICULO ID="2953653" PAGINA="4" TITULO="Un projecte
que ha crescut en nombre i en qualitat"/>
<ARTICULO ID="2953655" PAGINA="5" TITULO="Artesania i
tradició a Les"/>
<ARTICULO ID="2953656" PAGINA="6" TITULO="Bellver ja
compta amb nova piscina municipal"/>
<ARTICULO ID="2953657" PAGINA="6" TITULO="Puigcerdà
crea un nou recurs turístic"/>
<ARTICULO ID="2954841" PAGINA="7" TITULO="Xerrada
sobre la vida de l'home a la prehistòria"/>
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<ARTICULO ID="2954882" PAGINA="7" TITULO="Un pallarès
il·lustre"/>
</SECCION>
<SECCION NOMBRE="ULTIMA">
<ARTICULO ID="2953664" PAGINA="8" TITULO="Castellbò i
els càtars Castellbò, el principal nucli històric del catarisme del
vessant sud dels Pir..."/>
</SECCION>
</SECCIONES>
</PLANILLO>

A-3: Exemple pag_XXXXX.xml
<PAGINA FILE_ALTA="19_08_2008/pla_125592/img_alta/a_590684.jpg"
FILE_BAJA="19_08_2008/pla_125592/img_baja/b_590684.jpg"
FILE_MEDIA="19_08_2008/pla_125592/img_media/m_590684.jpg" ID="590684"
N_PAG_PLA="1" SECCION="PORTADA" TIPOPAG="S" ZOOM_MEDIA="36">
<REGIONART HEIGHT="107" ID="2953643" LEFT="25" TOP="382"
WIDTH="340"/>
<REGION
FILE_ART="19_08_2008/pla_125592/xml_arts/art_2953642.xml" HEIGHT="224"
ID="16934629" ID_ARTICULO="2953642" ID_PAGINA="590684" LEFT="30"
LINK="xml_epaper/html/article.asp?dia=19_08_2008&planillo=125592&artic
le=2953642" LINK_PAG="0" NOMBRE="Sabors tradicionals a Les(2953642)"
NOM_ART="Sabors tradicionals a Les(2953642)" RECURSO="" SUID="C16934629" TIPOMCM="1" TIPO_CONT="8" TIPO_RECURSO="0" TIPO_REG="1"
TIT_ART="" TOP="112" WIDTH="272" Z_ORDER="12">
<COD_RECURSO>
<![CDATA[]]>
</COD_RECURSO>
</REGION>
<REGION
FILE_ART="19_08_2008/pla_125592/xml_arts/art_2953642.xml" HEIGHT="6"
ID="16934128" ID_ARTICULO="2953642" ID_PAGINA="590684" LEFT="301"
LINK="xml_epaper/html/article.asp?dia=19_08_2008&planillo=125592&artic
le=2953642" LINK_PAG="0" NOMBRE="Sabors tradicionals a Les(2953642)"
NOM_ART="Sabors tradicionals a Les(2953642)" RECURSO="" SUID="C16934128" TIPOMCM="1" TIPO_CONT="0" TIPO_RECURSO="0" TIPO_REG="1"
TIT_ART="" TOP="366" WIDTH="58" Z_ORDER="11">
<COD_RECURSO>
<![CDATA[]]>
</COD_RECURSO>
</REGION>
<REGION
FILE_ART="19_08_2008/pla_125592/xml_arts/art_2953642.xml" HEIGHT="7"
ID="16934127" ID_ARTICULO="2953642" ID_PAGINA="590684" LEFT="244"
LINK="xml_epaper/html/article.asp?dia=19_08_2008&planillo=125592&artic
le=2953642" LINK_PAG="0" NOMBRE="Sabors tradicionals a Les(2953642)"
NOM_ART="Sabors tradicionals a Les(2953642)" RECURSO="" SUID="C16934127" TIPOMCM="1" TIPO_CONT="7" TIPO_RECURSO="0" TIPO_REG="1"
TIT_ART="" TOP="106" WIDTH="58" Z_ORDER="10">
<COD_RECURSO>
<![CDATA[]]>
</COD_RECURSO>
</REGION>
<REGION
FILE_ART="19_08_2008/pla_125592/xml_arts/art_2953642.xml" HEIGHT="26"
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ID="16934125" ID_ARTICULO="2953642" ID_PAGINA="590684" LEFT="30"
LINK="xml_epaper/html/article.asp?dia=19_08_2008&planillo=125592&artic
le=2953642" LINK_PAG="0" NOMBRE="Sabors tradicionals a Les(2953642)"
NOM_ART="Sabors tradicionals a Les(2953642)" RECURSO="" SUID="C16934125" TIPOMCM="1" TIPO_CONT="1" TIPO_RECURSO="0" TIPO_REG="1"
TIT_ART="Sabors tradicionals a Les" TOP="341" WIDTH="329" Z_ORDER="8">
<COD_RECURSO>
<![CDATA[]]>
</COD_RECURSO>
</REGION>
<REGION
FILE_ART="19_08_2008/pla_125592/xml_arts/art_2953643.xml" HEIGHT="108"
ID="16934124" ID_ARTICULO="2953643" ID_PAGINA="590684" LEFT="25"
LINK="xml_epaper/html/article.asp?dia=19_08_2008&planillo=125592&artic
le=2953643&seccio=PORTADA&imatge=art_2953643_590684.jpg" LINK_PAG="0"
NOMBRE="PostScript pertusa.eps(2953643)" NOM_ART="PostScript
pertusa.eps(2953643)" RECURSO="" SUID="C-16934124" TIPOMCM="1"
TIPO_CONT="10" TIPO_RECURSO="0" TIPO_REG="1" TIT_ART="" TOP="381"
WIDTH="340" Z_ORDER="7">
<COD_RECURSO>
<![CDATA[]]>
</COD_RECURSO>
</REGION>
<REGION
FILE_ART="19_08_2008/pla_125592/xml_arts/art_2953642.xml" HEIGHT="67"
ID="16934122" ID_ARTICULO="2953642" ID_PAGINA="590684" LEFT="307"
LINK="xml_epaper/html/article.asp?dia=19_08_2008&planillo=125592&artic
le=2953642" LINK_PAG="0" NOMBRE="Sabors tradicionals a Les(2953642)"
NOM_ART="Sabors tradicionals a Les(2953642)" RECURSO="" SUID="C16934122" TIPOMCM="1" TIPO_CONT="0" TIPO_RECURSO="0" TIPO_REG="1"
TIT_ART="" TOP="112" WIDTH="52" Z_ORDER="5">
<COD_RECURSO>
<![CDATA[]]>
</COD_RECURSO>
</REGION>
<REGION
FILE_ART="19_08_2008/pla_125592/xml_arts/art_2953642.xml" HEIGHT="68"
ID="16934120" ID_ARTICULO="2953642" ID_PAGINA="590684" LEFT="307"
LINK="xml_epaper/html/article.asp?dia=19_08_2008&planillo=125592&artic
le=2953642" LINK_PAG="0" NOMBRE="Sabors tradicionals a Les(2953642)"
NOM_ART="Sabors tradicionals a Les(2953642)" RECURSO="" SUID="C16934120" TIPOMCM="1" TIPO_CONT="0" TIPO_RECURSO="0" TIPO_REG="1"
TIT_ART="" TOP="188" WIDTH="52" Z_ORDER="3">
<COD_RECURSO>
<![CDATA[]]>
</COD_RECURSO>
</REGION>
<REGION
FILE_ART="19_08_2008/pla_125592/xml_arts/art_2953642.xml" HEIGHT="70"
ID="16934118" ID_ARTICULO="2953642" ID_PAGINA="590684" LEFT="307"
LINK="xml_epaper/html/article.asp?dia=19_08_2008&planillo=125592&artic
le=2953642" LINK_PAG="0" NOMBRE="Sabors tradicionals a Les(2953642)"
NOM_ART="Sabors tradicionals a Les(2953642)" RECURSO="" SUID="C16934118" TIPOMCM="1" TIPO_CONT="0" TIPO_RECURSO="0" TIPO_REG="1"
TIT_ART="" TOP="264" WIDTH="52" Z_ORDER="1">
<COD_RECURSO>
<![CDATA[]]>
</COD_RECURSO>
</REGION>
<REGION
FILE_ART="19_08_2008/pla_125592/xml_arts/art_2953642.xml" HEIGHT="4"
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ID="16934117" ID_ARTICULO="2953642" ID_PAGINA="590684" LEFT="30"
LINK="xml_epaper/html/article.asp?dia=19_08_2008&planillo=125592&artic
le=2953642" LINK_PAG="0" NOMBRE="Sabors tradicionals a Les(2953642)"
NOM_ART="Sabors tradicionals a Les(2953642)" RECURSO="" SUID="C16934117" TIPOMCM="1" TIPO_CONT="0" TIPO_RECURSO="0" TIPO_REG="1"
TIT_ART="" TOP="31" WIDTH="197" Z_ORDER="0">
<COD_RECURSO>
<![CDATA[]]>
</COD_RECURSO>
</REGION>
</PAGINA>

A-4: Exemple art_XXXXX.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet href="..\..\..\epaper.xsl" type="text/xsl"?>
<TIPOPUBLICACION>
<NOMBRE_TIPOPUBLICACION>REDISSENY</NOMBRE_TIPOPUBLICACION>
<PUBLICACION ID="105013">
<NOMBRE_PUBLICACION>1808SEGRE</NOMBRE_PUBLICACION>
<COMENTARIO_PUBLICACION/>
<FECHA_SALIDA>19/08/2008</FECHA_SALIDA>
<HORA_SALIDA>04:00</HORA_SALIDA>
<SECCION ID="1904">
<NOMBRE_SECCION>TELEVISIÓN</NOMBRE_SECCION>
<COMENTARIO_SECCION/>
<ARTICULO ID="2957081">
<NOMBRE_ARTICULO>El reportatge ¿La meva
anorèxia¿, aquesta nit(2957081)</NOMBRE_ARTICULO>
<COMENTARIO_ARTICULO/>
<FECHA>19/08/08</FECHA>
<HORA>21:18</HORA>
<EDICION ID="116875">
<NOMBRE_EDICION>CATALÀ</NOMBRE_EDICION>
<CONTENIDO ID="10296352"
TIPO="Desconocido">
<PARRAFOS>
<PARRAFO ESTILO="EPIGRAF1n"
ID="7034723" NUMCH="8">
<CARACTER
ESTILO="EPIGRAF1n" ID="11435540" NUMCH="8">
<span
style="text-transform:uppercase">canal 33</span>
</CARACTER>
</PARRAFO>
<CAJAS>
<CAJA ID="16960341">
<X1>223321.667</X1>
<Y1>123472.222</Y1>
<X2>269891.667</X2>
<Y2>127885.022</Y2>
<ANGULO>0.000</ANGULO>
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<INCLINACION>0.000</INCLINACION>
</CAJA>
</CAJAS>
</PARRAFOS>
</CONTENIDO>
<CONTENIDO ID="10296353" TIPO="Título">
<PARRAFOS>
<PARRAFO ESTILO="TITG21"
ID="7034874" NUMCH="60">
<CARACTER
ESTILO="TITG21" ID="11435830" NUMCH="60">El reportatge 'La meva
anorèxia', aquesta nit a '60 minuts'</CARACTER>
</PARRAFO>
<CAJAS>
<CAJA ID="16960342">
<X1>223330.167</X1>
<Y1>130527.778</Y1>
<X2>269891.667</X2>
<Y2>159899.035</Y2>
<ANGULO>0.000</ANGULO>
<INCLINACION>0.000</INCLINACION>
</CAJA>
</CAJAS>
</PARRAFOS>
</CONTENIDO>
<CONTENIDO ID="10296351" TIPO="Texto">
<PARRAFOS>
<PARRAFO ESTILO="TXTnSP0"
ID="7034872" NUMCH="381">
<CARACTER
ESTILO="TXTnSP0" ID="11435829" NUMCH="381">El reportatge que s'emet
aquesta nit pel Canal 33 fa una visita a fons d'una clínica londinenca
que s'especialitza en el tractament de joves afectats per desordres
alimentaris. Aquí prendran protagonisme les històries de Natasha, de
12 anys, i Naomi, de 13, pacients de la clínica. En aquest treball es
pot observar la duresa de l'anorèxia i com pot arribar a ser de
destructiva.</CARACTER>
</PARRAFO>
<PARRAFO ESTILO="TXTnSP8"
ID="7034873" NUMCH="402">
<CARACTER
ESTILO="TXTnSP0" ID="11435829" NUMCH="402">Com altres malalties,
l'anorèxia també produeix alts i baixos en l'estat d'ànim, una cosa
que queda demostrada en les paraules de Natasha i Naomi. Les noies fan
una mena de diari personal en vídeo, fet que dóna una visió directa i
xocant de les seues idees sobre el menjar, les dietes i el greix, i
del terrible poder de la malaltia per influir i distorsionar la
percepció de les persones que la tenen.</CARACTER>
</PARRAFO>
<CAJAS>
<CAJA ID="16960340">
<X1>223321.667</X1>
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<Y1>162277.778</Y1>
<X2>269891.667</X2>
<Y2>257527.778</Y2>
<ANGULO>0.000</ANGULO>
<INCLINACION>0.000</INCLINACION>
</CAJA>
</CAJAS>
</PARRAFOS>
</CONTENIDO>
</EDICION>
</ARTICULO>
</SECCION>
</PUBLICACION>
</TIPOPUBLICACION>

A-5: Exemple arxiusMultimedia.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ARXIUS>
<ARXIU NOM="Winter.jpg" TIPUS="MultimediaFoto" ID="MF0">
<INFO ARTICLE="art_2956585" PLANILLO="pla_125792"
DIA="19_08_2008"/>
<INFO ARTICLE="art_2956585" PLANILLO="pla_125793"
DIA="19_08_2008"/>
<INFO ARTICLE="art_2957560" PLANILLO="pla_125792"
DIA="19_08_2008"/>
<INFO ARTICLE="art_2957560" PLANILLO="pla_125793"
DIA="19_08_2008"/>
</ARXIU>
<ARXIU NOM="At the Arch.jpg" TIPUS="MultimediaFoto" ID="MF1">
<INFO ARTICLE="art_2956585" PLANILLO="pla_125792"
DIA="19_08_2008"/>
<INFO ARTICLE="art_2956585" PLANILLO="pla_125793"
DIA="19_08_2008"/>
</ARXIU>
<ARXIU NOM="Fish.jpg" TIPUS="MultimediaFoto" ID="MF2">
<INFO ARTICLE="art_2957560" PLANILLO="pla_125792"
DIA="19_08_2008"/>
<INFO ARTICLE="art_2957560" PLANILLO="pla_125793"
DIA="19_08_2008"/>
</ARXIU>
</ARXIUS>

A-6: Exemple configuracio.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<PUBLICACIONS>
<PUBLICACIO>
<NOM NOM_REAL="DIARI" NOM_EPAPER="CASTELLANO"/>
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<PERIODE TIPO="diaria" INCREMENT="0" DATA_INICIAL=""
DATA_FINAL=""/>
</PUBLICACIO>
<PUBLICACIO>
<NOM NOM_REAL="CAT56" NOM_EPAPER="CATALA56"/>
<PERIODE TIPO="diaria" INCREMENT="0" DATA_INICIAL=""
DATA_FINAL=""/>
</PUBLICACIO>
<PUBLICACIO>
<NOM NOM_REAL="PIRINEUS" NOM_EPAPER="PIRINEUS"/>
<PERIODE TIPO="setmanal" INCREMENT="6" DATA_INICIAL=""
DATA_FINAL=""/>
</PUBLICACIO>
</PUBLICACIONS>

A-7: Exemple xml noticies web
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<NOTICIES>
<NOTICIA>
<CARACTERISTIQUES>
<ORIGEN>
<TIPUS>e-segre</TIPUS>
<EPAPER>
<EDIA>19_08_2008</EDIA>
<EPLANILLO>pla_125792</EPLANILLO>
<EARTICLE>2957213</EARTICLE>
</EPAPER>
<OBSERVACIONS>OPINIÓN</OBSERVACIONS>
</ORIGEN>
<DATA_NOTICIA>
<DIA/>
<HORA/>
</DATA_NOTICIA>
<DATA_PUBLICACIO>
<DIA>19/08/2008</DIA>
<HORA>04:00</HORA>
</DATA_PUBLICACIO>
<DATA_MODIFICACIO>
<DIA/>
<HORA/>
</DATA_MODIFICACIO>
<DATA_CREACIO>
<DIA/>
<HORA/>
</DATA_CREACIO>
<IDENTIFICADOR/>
<IDENTIFICADOR_RELACIONAT/>
<USUARI/>
<IDIOMA>CASTELLA</IDIOMA>
<AUTOR>andrés aberasturi</AUTOR>
<PARAULESCLAU/>
</CARACTERISTIQUES>
<ARTICLE>
<DADES>
<EPIGRAF/>
<AVANTITOL/>
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<TITOL>El comunicado</TITOL>
<SUBTITOL/>
<LEAD/>
<FIRMA>andrés aberasturi</FIRMA>
<LOCALITZACIO/>
<CONTINGUT>
<PARAGRAF ESTIL="Text">
<CARACTER ESTIL="Text">Existe,
como</CARACTER>
<CARACTER ESTIL="Text">en todo
texto escrito, un estilo y un fondo en eso que hemos dado en
llamar</CARACTER>
<CARACTER
ESTIL="Text">comunicados</CARACTER>
<CARACTER ESTIL="Text">, donde
quien sea, incluso una organización ilegal, explica su punto de vista
sobre un hecho sin posibilidad alguna de réplica: se escriben unas
líneas y se hacen llegar a la opinión pública.</CARACTER>
</PARAGRAF>
<PARAGRAF ESTIL="Text">
<CARACTER ESTIL="Text">En general,
los comunicados políticos están redactados con un estilo muy peculiar,
lleno de tópicos y abundando en la demagogia. Suelen ir adornados,
además, por unos ribetes de grandilocuencia que los hacen aún más
penosos y, para colmo, al final no se escriben para comunicar nada,
sino para adoctrinar mucho.</CARACTER>
</PARAGRAF>
<PARAGRAF ESTIL="Text">
<CARACTER ESTIL="Text">Los que hace
llegar la banda terrorista ETA responden a este patrón, con dos
agravantes: desde un punto de vista más frívolo, el lenguaje que
utilizan es como el de los años 60, tan pasado de moda que no parece
que nadie ya pueda expresarse así. El segundo agravante es dramático:
se aprovecha el comunicado para hacerse cargo de los últimos atentados
y de los últimos asesinatos, para los que se utilizan eufemismos
pseudomilitares.</CARACTER>
</PARAGRAF>
<PARAGRAF ESTIL="Text">
<CARACTER ESTIL="Text">El último
comunicado de ETA insiste en declararse "organización socialista
revolucionaria vasca de liberación nacional" que no suena mal salvo lo
de</CARACTER>
<CARACTER
ESTIL="Text">socialista</CARACTER>
<CARACTER ESTIL="Text">-que no lo
es, a no ser que confundan socialismo con el peor stalinismo- y
lógicamente lo de</CARACTER>
<CARACTER ESTIL="Text">liberación
nacional</CARACTER>
<CARACTER ESTIL="Text">, pero la
autodefinición cumple con la grandilocuencia exigida. Otro caso
curioso en los comunicados de ETA es que siempre se incautan de todo
el pueblo vasco: "desde que adoptamos la decisión de liberar Euskal
Herria, hemos llevado a cabo un largo y duro camino de lucha, siempre
en contra de los Estados que nos tienen como pueblo subyugado". Queda
bien, claro, demagógico y una vez más grandilocuente, pero ¿cuándo ha
dicho Euskal Herria toda que quiere ser liberada por ellos a base de
tiros en la nuca? Y sobre los estados que les tienen
"subyugados</CARACTER>
<CARACTER ESTIL="Text">"</CARACTER>
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<CARACTER ESTIL="Text">, las
extorsiones, los atentados, los secuestros y los asesinatos (que ellos
llaman "lucha") han sido sólo contra un estado, el español, porque han
tenido buen cuidado de llevarse lo mejor posible con Francia que,
desde luego, actuaría con bastante menos tolerancia que el estado
español.</CARACTER>
</PARAGRAF>
<PARAGRAF ESTIL="Text">
<CARACTER ESTIL="Text">La perla
final que motiva en parte el comunicado: seguirán atentando contra las
empresas del tren de alta velocidad porque ellos defienden "a la Madre
Tierra". Es tan retrógrado que al final no se les ocurre mejor idea
que advertir que, cuando ellos hayan liberado Euskal Herria, se
plantearán el tema de la alta velocidad. Ellos sí, el resto no. Como
siempre.</CARACTER>
</PARAGRAF>
</CONTINGUT>
</DADES>
<SECCIONS>
<SECCIO>
<NOM>Noticies importades</NOM>
<NIVELL/>
</SECCIO>
</SECCIONS>
<ARXIUS>
<ARXIU TIPUS="JPG">
<NOM>10295053.JPG</NOM>
<PEU_FOTO/>
<DESCRIPCIO/>
<FIRMA/>
<RUTA_FITXER>epaper/xml_epaper/19_08_2008/pla_125792/xml_arts/10
295053.JPG</RUTA_FITXER>
<DATA_CREACIO>
<DIA>20-08-2008</DIA>
<HORA>20:26</HORA>
</DATA_CREACIO>
</ARXIU>
</ARXIUS>
<COMENTARIS/>
</ARTICLE>
</NOTICIA>
<NOTICIA>
<CARACTERISTIQUES>
<ORIGEN>
<TIPUS>e-segre</TIPUS>
<EPAPER>
<EDIA>19_08_2008</EDIA>
<EPLANILLO>pla_125793</EPLANILLO>
<EARTICLE>2957213</EARTICLE>
</EPAPER>
<OBSERVACIONS>OPINIÓN</OBSERVACIONS>
</ORIGEN>
<DATA_NOTICIA>
<DIA/>
<HORA/>
</DATA_NOTICIA>
<DATA_PUBLICACIO>
<DIA>19/08/2008</DIA>
<HORA>04:00</HORA>
</DATA_PUBLICACIO>

A-10

<DATA_MODIFICACIO>
<DIA/>
<HORA/>
</DATA_MODIFICACIO>
<DATA_CREACIO>
<DIA/>
<HORA/>
</DATA_CREACIO>
<IDENTIFICADOR/>
<IDENTIFICADOR_RELACIONAT/>
<USUARI/>
<IDIOMA>CATALA</IDIOMA>
<AUTOR/>
<PARAULESCLAU/>
</CARACTERISTIQUES>
<ARTICLE>
<DADES>
<EPIGRAF/>
<AVANTITOL/>
<TITOL/>
<SUBTITOL/>
<LEAD/>
<FIRMA/>
<LOCALITZACIO/>
<CONTINGUT>
<PARAGRAF ESTIL="Text">
<CARACTER ESTIL="Text">HI HA,
com</CARACTER>
<CARACTER ESTIL="Text">en tot text
escrit, un estil i un fons en això que denominem comunicats, on qui
sigui, fins i tot una organització il·legal, explica el seu punt de
vista sobre un fet sense cap possibilitat de rèplica: s'escriuen unes
línies i es fan arribar a l'opinió pública.</CARACTER>
</PARAGRAF>
<PARAGRAF ESTIL="Text">
<CARACTER ESTIL="Text">En general,
els comunicats polítics estan redactats amb un estil molt peculiar,
ple de tòpics i abundant en la demagògia. Acostumen a anar adornats, a
més, per uns rivets de grandiloqüència que els fan encara més penosos
i, per a súmmum, al final no s'escriuen per comunicar res, sinó per
adoctrinar molt.</CARACTER>
</PARAGRAF>
<PARAGRAF ESTIL="Text">
<CARACTER ESTIL="Text">Els que fa
arribar la banda terrorista ETA responen a aquest patró, amb dos
agreujants: des d'un punt de vista més frívol, el llenguatge que
utilitzen és com el dels anys 60, tan passat de moda que no sembla que
ningú pugui expressar-se així. El segon agreujant és dramàtic:
s'aprofita el comunicat per fer-se càrrec dels últims atemptats i dels
últims assassinats, per als quals s'utilitzen eufemismes
pseudomilitars.</CARACTER>
</PARAGRAF>
<PARAGRAF ESTIL="Text">
<CARACTER ESTIL="Text">L'últim
comunicat d'ETA insisteix a declarar-se "organització socialista
revolucionària basca d'alliberament nacional", que no sona malament
tret d'això de "socialista" -que no ho és, tret que confonguin
socialisme amb el pitjor estalinisme- i lògicament això
d'"alliberament nacional</CARACTER>
<CARACTER ESTIL="Text">"</CARACTER>
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<CARACTER ESTIL="Text">, però
l'autodefinició compleix amb la grandiloqüència exigida. Un altre cas
curiós en els comunicats d'ETA és que sempre s'apoderen de tot el
poble basc: "Des que vam adoptar la decisió d'alliberar Euskal Herria,
hem portat a terme un camí de lluita llarg i dur, sempre en contra
dels Estats que ens tenen com a poble subjugat." Queda bé: clar,
demagògic i una vegada més grandiloqüent, però quan ha dit Euskal
Herria tota que vol ser alliberada per ells a base de trets a la nuca?
I sobre els Estats que els tenen "subjugats</CARACTER>
<CARACTER ESTIL="Text">"</CARACTER>
<CARACTER ESTIL="Text">, les
extorsions, els atemptats, els segrestos i els assassinats (que ells
anomenen "lluita") han sigut només contra un Estat, l'espanyol, perquè
han tingut bona cura de portar-se el millor possible amb França, que,
sens dubte, actuaria amb bastant menys tolerància que l'Estat
espanyol.</CARACTER>
</PARAGRAF>
<PARAGRAF ESTIL="Text">
<CARACTER ESTIL="Text">La perla
final que motiva en part el comunicat: continuaran atemptant contra
les empreses del tren d'alta velocitat perquè ells defensen "la Mare
Terra". És tan retrògrad que al final no se'ls acudeix cap idea millor
que advertir que, quan ells hagin alliberat Euskal Herria, es
plantejaran el tema de l'alta velocitat. Ells sí, la resta no. Com
sempre.</CARACTER>
</PARAGRAF>
</CONTINGUT>
</DADES>
<SECCIONS>
<SECCIO>
<NOM>Noticies importades</NOM>
<NIVELL/>
</SECCIO>
</SECCIONS>
<ARXIUS>
<ARXIU TIPUS="JPG">
<NOM>10295053.JPG</NOM>
<PEU_FOTO/>
<DESCRIPCIO/>
<FIRMA/>
<RUTA_FITXER>epaper/xml_epaper/19_08_2008/pla_125793/xml_arts/10
295053.JPG</RUTA_FITXER>
<DATA_CREACIO>
<DIA>19-08-2008</DIA>
<HORA>21:19</HORA>
</DATA_CREACIO>
</ARXIU>
</ARXIUS>
<COMENTARIS/>
</ARTICLE>
</NOTICIA>
</NOTICIES>
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