
Desenvolvimento de um Componente para Gerenciamento de
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Abstract. This work the development of a component toward the profile mana-
gement of portals users constructed with Joomla Content Management System.
The main characteristic of the developed component is to assure the profile ow-
ner to manage its own personal information, since the user is authorized to pu-
blish content in the portal. The development is justified by a lack of components
that provide this functionality.

Resumo. Este trabalho trata do desenvolvimento de um componente para o ge-
renciamento de perfis de usuários de portais elaborados com o Sistema de Ge-
renciamento de Conteúdo Joomla. A caracterı́stica principal do componente
desenvolvido é garantir autonomia de gestão de suas próprias informações pes-
soais a um usuário autorizado a publicar conteúdos no portal. Este desenvolvi-
mento se justifica pela carência de componentes com tal funcionalidade.

1. Introdução
Um Sistema Gerenciador de Conteúdo (SGC) é um sistema computacional que integra
ferramentas necessárias para criar, gerenciar, editar e inserir conteúdo em tempo real em
websites, sem a necessidade de programação de uma linha de código. Entende-se por
conteúdo, arquivos multimı́dia, fotos, figuras, planilhas, documentos eletrônicos e qual-
quer outro tipos de conteúdo acessı́veis atualmente pela Web. O objetivo de um SGC é
estruturar e facilitar a criação, administração, distribuição, publicação e disponibilidade
da informação [Svarre 2008]. Com SGCs é possı́vel desenvolver portais ou simplesmente
ambientes de gerenciamento de documentos internos para empresas[Wikipedia 2008,
Terra 2002]. Dentre as caracterı́sticas funcionais de um SGC destaca-se a identificação
de usuários, a possibilidade de adição rápida de recursos de gerência da informação, a
flexibilidade de modificação da aparência do website (templates) e facilidade de edição
sobre o conteúdo da página [Svarre 2008]. Entretanto, a caracterı́stica mais marcante que
elucida a existência de SGC é a viabilização rápida do desenvolvimento de websites base-
ados na interatividade e participação colaborativa de usuários devidamente autorizados
para tal operação.

Os SGC na sua maioria são softwares livres. Atualmente, o Joomla pode ser
considerado o SGC em maior expansão, provavelmente o mais procurado, tendo a
maior comunidade de usuários e desenvolvedores, e maior número de recursos dis-
ponı́veis [Siteground 2008]. Cada SGC possui linguagens e ferramentas próprias que
dão maior ou menor flexibilidade na inclusão de funcionalidades gerenciais ao website



a ser desenvolvido. No caso do Joomla, que é todo baseado em software livre, as fer-
ramentas disponı́veis para a criação de websites são chamadas de extensões. As ex-
tensões são classificadas em templates, componentes, módulos, plug-ins e pacotes de
idiomas[Joomla 2008c].

Estruturalmente qualquer SGC é composto por um frontend e um backend, como
explicado por Hagen Graf [Graf 2006]. O frontend é o website, ou seja, o que os visi-
tantes e os usuários registrados (através de um login) vêem. Por outro lado, o backend,
contém a camada de administração do website, que fica em uma URL (Uniform Resource
Locator) diferente da URL do frontend. O Joomla possui diferentes tipos de usuário, com
diferentes permissões de utilização. Os usuários ligados ao frontend, estão relacionados
à criação e manutenção de conteúdo, ao passo que os usuários de backend estão relacio-
nados às atividades administrativas do portal. Dentre elas podemos citar a configuração
e manutenção da página, instalação de novos recursos, administração dos usuários de
frontend e backend, sendo que ainda podem realizar a criação e manutenção de conteúdo.

Uma das funcionalidades principais que se espera de um SGC na construção de
websites, é a autonomia que um usuário de frontend deva possuir para o gerenciamento
de suas próprias informações pessoais. Desta forma, cada usuário pode atualizar suas
próprias informações cadastrais e determinar quais informações deverão ficar disponı́veis
para acesso público ou privado, independente de qualquer outro usuário de backend. No
desenvolvimento do portal do Departamento de Computação (DECOM) da Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP)1 tomando-se como base o SGC Joomla, percebemos nesse
SGC uma carência de componentes para gerenciar perfis que proporcionasse a referida
autonomia ao próprio dono do perfil, permitindo alterá-lo a qualquer momento, desde que
devidamente cadastrado por login no website.

Diante dessa carência de soluções, constatada através de pesquisa em fóruns e
repositórios de componentes livres [Joomla 2008a, Joomla 2008b, Forum 2008], surgiu
a necessidade de desenvolver um software livre para o Joomla, mais precisamente um
componente para oferecer autonomia de gerenciamento de perfis de usuários através do
frontend de um website construı́do com esse SGC.

Para atingirmos o objetivo de construção de um componente citado no parágrafo
anterior, necessitamos compreender a estrutura para o desenvolvimento de componentes
no Joomla [Graf 2006], apresentada de forma sucinta na seção 2. Na seção 3, descreve-
mos os requisitos básicos que tomamos no desenvolvimento do componente, baseado na
observação de portais web com caracterı́sticas e funcionalidades semelhante a que desen-
volvemos. Na seção 4, é relatada em detalhes a estrutura do componente desenvolvido.
Resultados e diferenciais alcançados compõem a seção 5 e finalmente conclusões fecham
o artigo na seção 6.

2. Estrutura de Componentes do Joomla

A estrutura de um componente para Joomla é basicamente composta por uma uma camada
de apresentação, que é a interface gráfica do componente, recebendo as ações e dados
do usuário, e uma camada de manipuladores de eventos, que trata os dados e eventos
recebidos pela interface gráfica e executa as ações correspondentes.

1Acessı́vel pela URL: http://www.iceb.ufop.br/decom2/Joomla/



Segundo MOS Project, é recomendável ao desenvolver componentes para Joomla,
separar manipuladores de eventos da camada de apresentação [MosProject 2008]. Na
maioria das vezes, nota-se “pares” de arquivos para cada funcionalidade implementada,
um contendo a camada de apresentação (interface gráfica) e outro contendo a camada
funcional (manipuladores de eventos e dados recebidos através da interface gráfica). Ao
desenvolver o componente, geralmente é implementado um arquivo principal de trata-
mento de eventos componente.php. Este é o arquivo do componente à ser carregado ini-
cialmente pelo Joomla, contendo blocos switch/case que especificam ações apropriadas
para cada evento. Outro arquivo componente.html.php contém uma classe com as funções
necessárias para exibição do código html que gerará a interface do componente.

O diretório que contém os arquivos também deve seguir o padrão de nomes do
Joomla precedendo o nome escolhido pelo prefixo com . Ao entrar no diretório com-
ponents, nota-se que todos os diretórios possuem nomes iniciando com com seguidos
da descrição do componente que armazena (com contact, com content, com users, etc...).
Os arquivos necessários para o funcionamento do backend (interface de administração) de
um componente, devem ficar armazenados num diretório /administrator/components/-
com componente juntamente com os arquivos referentes à instalação e desinstalação do
componente, e similarmente os arquivos necessários para o funcionamento do frontend
(interface para o website) de um componente, devem ficar armazenados num diretório
/components/com componente.

Segundo Hagen Graf, por questões de segurança, é padrão no Joomla proibir
acesso aos arquivos .php de componentes explicitamente no navegador, permitindo que
os mesmos sejam somente acessados por outros arquivos php do Joomla [Graf 2006].Para
tal, em todos os arquivos .php , antes de iniciar as funcionalidades, é verificada por padrão
se o arquivo está sendo chamado por um sistema Joomla, para prevenir sua execução in-
devida .

3. Definição dos requisitos

Ao observar portais acadêmicos (escolas e universidades) identificamos uma necessidade
de uma ferramenta para disponibilização de perfis pessoais dos usuários autorizados (alu-
nos, professores e funcionários). Nos casos observados é desejável que esses usuários do
portal possuam autonomia para poder atualizar seus dados cadastrais de maneira rápida
e independente de outros que administrem ou gerenciem o portal. Consideramos dados
cadastrais informações de contato, página pessoal, imagem pessoal e senha de login.

Uma outra necessidade observada é a configuração destes perfis individuais
através de editores WYSIWYG (What You See Is What You Get), tornando possı́vel a
formatação prática e personalizada do texto. Além disso agregamos a possibilidade de
upload de imagens, caracterı́stica comum encontrada nos portais que exibem informações
pessoais para contato de um determinado usuário.

Por fim, como em todo site que mantém algum tipo de cadastramento de usuários,
definimos como requisito funcional a possibilidade de alteração de senha pelo próprio
usuário.

Uma vez definido os requisitos do componente, partimos então na próxima seção
para a estrutura do mesmo, de forma a atender fielmente a filosofia de um SGC.



4. A estrutura do componente ContactDetails Editor
A estrutura do componente desenvolvido nesse trabalho se baseou no componente nativo
do Joomla, chamado Contacts. Isto se deve ao fato de tentarmos manter a compatibi-
lidade entre os componentes. A principal caracterı́stica que o difere do Contacts é a
implementação de suas funcionalidades disponı́veis somente pelo backend para o fron-
tend, adicionado a implementação dos requisitos definidos na seção 3. O componente
desenvolvido recebeu o nome de Contact Details Editor.

Para manter o padrão de localização adotado pelo Joomla, a estrutura de arquivos
e diretórios foi organizada da seguinte maneira:

/administrator
/components

/com_contactdetaisedit
admin.contactdetailsedit.php
admin.contactdetailsedit.html.php
install.contactdetailsedit.php
uninstall.contactdetailsedit.php
contactdetailsedit.xml

/components
/com_contactdetailsedit

contactdetailsedit.php
contactdetailsedit.html.php
contactdetailsedit_items.xml
nophoto.jpg

Os principais programas desenvolvidos foram:

contactdetailsedit.php: arquivo da camada funcional que realiza o tratamento
de eventos e as chamadas para os métodos especı́ficos que manipulam a tabela na base
de dados do componente Contacts. Este é o arquivo do componente que é carregado
inicialmente pelo Joomla. O acesso à base de dados é feito através da variável padrão do
Joomla $database que apresenta funcionalidades simplificadas para execução de queries.

contactdetailsedit.html.php: arquivo da camada de apresentação que possui os
métodos para exibição da interface gráfica do componente (Figura 1) de acordo com os
dados passados como parâmetro pela camada funcional. Para edição de dados do usuário,
é utilizado um objeto do tipo mosTabs, que cria abas dividindo o conteúdo. Além disso,
para chamarmos um editor WYSIWYG, utilizamos o comando editorArea, que chama num
campo de texto HTML, o plugin do Joomla para editor WYSIWYG associado ao usuário
especı́fico (Figura 2).

Figura 1. Interface inicial do frontend do Contact Details Editor.



Figura 2. Tela de edição, com conteúdo separado em abas, mostrando a cha-
mada ao editor WYSIWYG.

contactdetailsedit items.xml: arquivo xml contendo parâmetros de configuração
à serem manipulados por um objeto mosParameters, que possibilita a configuração de
visibilidade de dados do perfil.

install.contactdetailsedit.php: arquivo com comandos para serem executados na
instalação do componente. Cria um diretório para armazenamento das imagens pessoais
dos usuários e exibe uma mensagem de about.

contactdetailsedit.xml: arquivo xml contendo instruções para a instalação do
componente, como a criação de menus no backend, e a correta localização onde arqui-
vos devem ficar na hierarquia de diretórios.

Para tornar o componente compatı́vel com o instalador do Joomla, todos estes ar-
quivos são armazenados em um mesmo diretório, e compactados para um único arquivo
chamado com contactdetailsedit.zip, gerando assim o pacote de instalação do compo-
nente pronto para ser carregado pelo backend do Joomla.

5. Resultados e diferenciais alcançados

Os componentes que realizam o gerenciamento de perfis de usuários no Joomla e que fo-
ram objetos de estudo são: Contacts (componente nativo do Joomla); Community Builder,
UHP2 (que permite a criação de páginas pessoais pelos usuários). Todos apresentaram
uma ou mais restrições em relação a nossa demanda, o que motivou o desenvolvimento
de nosso componente. Na tabela abaixo relacionamos os requisitos com os componentes
avaliados, incluı́do o desenvolvido pela pesquisa (Contact Details Editor).

A implementação e instalação do nosso componente permitiu que cada usuário
fosse capaz de realizar alterações sobre seus dados cadastrais, configurar quais dados es-
tarão disponı́veis ao público e a grupos de usuário, bem como atualizar imagem a ser
exibida em seu perfil, além de permitir a alteração de sua senha pessoal. Estas funci-
onalidades, por não terem sido encontradas em sua totalidade nos componentes avali-
ados, foram completamente implementadas e testadas, constituindo-se assim um com-
ponente válido para o Joomla. Este componente está disponı́vel para download em



Requisitos 1 2 3 4
Alteração de dados pessoais pelo frontend. x

√
x

√

Alteração de senha pessoal pelo frontend. x
√

x
√

Edição de páginas pessoais. x x
√ √

Upload de imagens para o perfil pessoal. x
√

x
√

Legenda:
1. Contacts
2. Community Builder
3. UHP2
4. Contact Details Editor

Tabela 1. Requisitos para o componente de gerenciamento de perfis de usuário

http://www.contacts.acolhimento.com/ sob licença GPL.

6. Conclusões
Nesse artigo descrevemos o desenvolvimento de um componente para um SGC, popular
e completamente baseado em software livre, conhecido como Joomla. O componente
desenvolvido foi chamado de Contact Details Editor. Esse componente proporciona au-
tonomia para alteração de perfis individuais ao próprio usuário dono do perfil em portais
desenvolvidos com Joomla. Os resultados e os diferenciais demonstraram que o compo-
nente desenvolvido atende a uma necessidade que não é completamente satisfeita pelos
componentes avaliados para tal fim. Concluı́mos que a relevância do trabalho se con-
centra principalmente na contribuição ao desenvolvimento do Joomla em acordo com a
filosofia de SGC.
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