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3 Resum 
L’objectiu principal d’aquest treball és exposar els passos seguits per desenvolupar 
un projecte - TFC E-learning amb les següents fases: anàlisi del context, disseny, 
elecció del tipus de tecnologia, implementació i proves. 

Es tracta d’un aplicatiu que gestioni, de forma transparent als usuaris, els diferents 
documents generats per un grup de consultors* que imparteixen 
assignatures al llarg de semestres i que són membres d’un departament 
educatiu virtual. Els consultors poden generar uns tipus de documents 
electrònics amb formats diferents – extensions -. A part de crear documents, 
els consultors podran cercar documents que serveixin de model per crear-ne 
de nous. 

Aquest producte està dissenyat per usar-se dins el departament virtual de 
Multimèdia i Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Però s’ha tingut 
sempre present la portabilitat a altres contextos, només cal preparar les taules 
enunciades al paràgraf anterior per part d’un administrador del sistema.  

També s’implementen les funcionalitats que gestionen dinàmicament les dades per  
omplir cada una de  les taules de la base de dades per facilitar les tasques a 
l’administrador. Aquest administrador podrà donar d’alta, modificar dades o 
bé esborrar de les taules els consultors, les assignatures, les extensions, 
els tipus de documents.  Al començament de cada semestre,  haurà 
d’assignar assignatures  als seus corresponents consultors; o bé, al llarg del 
semestre, si esdevé el cas,  modificar les adscripcions de consultories per 
motius inesperats.  

La gestió dels semestres es fa dinàmicament i de forma transparent a l’usuari en 
funció de l’hora local del servidor. 

 

 

 

(*) Consultors: Fa referència a consultors i a consultores. Per no caure en redundàncies, no s’usarà al llarg 
d’aquest document  la doble terminació pròpia del  llenguatge sexista .  
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5 Cos de la Memòria. 
5.1 Capítol 1. Introducció: 
 

5.1.1 Anàlisi i Implementació d’un gestor de documents generats pel 
professorat d’un departament d’educació virtual. 

La proposta E inicial TFC - E-learning: Disseny d’un web de recursos. 

Un cop discutit inicialment sobre el treball a realitzar, aquest es va centrar en la 
idea de crear un gestor de documents, tipus plantilla, que servís per a qualsevol 
departament virtual i es concretaria en el cas del departament de MiC de la UOC. 

Aquest treball de final de carrera pretén ser una anàlisi de les necessitats d’un 
departament virtual, on hi ha un gran nombre de consultories, i cada un dels 
components genera gran quantitat de documents, en diferents formats i tipologies. 
Aquests documents s’han de poder aprofitar en tasques futures i també, tots els 
integrants del departament virtual n’han de tenir accés. Es tracta doncs, de 
normalitzar o imposar els noms i formats dels documents, així com normalitzar o 
obligar l’arbre de directoris on es desaran en el disc dur, o espai comú de treball 
dels integrants del departament. 

La forma d’accés haurà de ser amb una validació d’usuari amb clau de pas. El 
sistema s’encarregarà, de forma transparent a l’usuari, de presentar-li les opcions 
que podrà fer servir;  obligarà a la normalització dels documents, els filtrarà, els 
validarà en funció de la data de publicació, o bé, els mantindrà no visibles a 
persones no autoritzades; desarà a una base de dades les rutes dels directoris on 
s’ubiquin els documents, i que posteriorment es podran consultar. 

Tots els documents es generen al llarg d’un semestre, que serà una unitat de 
temps independent. A cada semestre, s’impartiran vàries assignatures (en el nostre 
cas, seran estudis diferents oferts per la UOC, on s’imparteixi l’assignatura MiC). Hi 
haurà uns consultors, que seran els usuaris de l’aplicatiu. 

Per altra banda, caldrà la figura d’un administrador, que seria l’encarregat de: 

• Donar d’alta, baixa o modificar les dades dels consultors.  
• Afegir i, en casos molt puntuals, modificar les dades o donar de baixa 

alguna assignatura.  
• Definir els tipus de documents que es puguin generar. 
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• Donar d’alta, baixa o modificar les assignatures que s’imparteixin al llarg 
dels semestres.  

• Assignar cada semestre els consultors a les assignatures. 

 

Les eines utilitzades per desenvolupar el treball hauran de ser de lliure distribució i 
que permetin un desenvolupament de pàgines dinàmiques, ja que un altre objectiu 
d’aquest projecte es desenvolupar un aplicatiu amb una tècnica modular que 
permeti un creixement incremental de funcionalitats posteriors.  

A més de pàgines d’informació HTML estàtiques, s’utilitzaran pàgines dinàmiques 
PHP.  L’estudi i selecció d’aquestes eines, forma part també de l’àmbit del treball i 
es porta a terme després de la fase d’anàlisi funcional.  

Aquest treball informàtic es desenvolupa fent servir el cicle de vida clàssic: 

• Determinar quins són els requeriments del client. 
• Analitzar les funcionalitats 
• Dissenyar la base de dades que doni suport a aquestes funcionalitats 
• Avaluar i escollir entre les diferents tecnologies per a la creació de 

pagines web. 
• Implementar una solució base. 

Una part del contingut d’aquestes pàgines potser d’accés públic sense cap 
restricció per a les consultes dels documents. Mentre que per altres funcionalitats, 
només es permetran als usuaris que s’hagin identificat al sistema per poder afegir 
documents, aquests espais seran de caràcter reservat al professorat. Una tercera 
part, totalment restringida per l’administració dels semestres que podran donar 
accés als diferents usuaris amb privilegis restringits. 
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5.1.2 Justificació del TFC i context en el qual es desenvolupa: punt de 
partida i aportació del TFC. 

5.1.2.1 Justificació:  

Les ocupacions quotidianes han canviat de forma i de manera de fer-se en un breu 
període de temps, però la societat és un element mal·leable, capaç de modificar 
llurs comportaments i d’assimilar quasi instantàniament qualsevol nou 
esdeveniment que pertorbi la seva harmonia. A nivell individual,  és propi de la 
naturalesa humana tenir inquietuds que fiten uns objectius i, també,  ganes 
d’aprendre estratègies per tal d’assolir les seves metes. Sorgeix un nou mode 
d’aprendre dins aquest context accelerat,  basat en  les  tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC).  També emergeix un nou model de docència, 
recolzat per aquestes tècniques i tecnologies, que permeten un autoaprenentatge 
de l’alumne, basat en l’estratègia d’avançar per tempteig, error i autocorrecció. 
Dins aquest grup d’estratègies es troba l’anomenat E-learning. 

Es pot estudiar de forma activa sense fer acte de presència física,  en un entorn 
virtual on cadascú aprèn al seu ritme i necessitats. El temps també torna relatiu, 
hom el dosifica i pot respectar la cadència de les obligacions socials, familiars i 
laborals que ha adquirit. Fins fa poc, moltes persones que han volgut cursar uns 
estudis universitaris, només han tingut entrebancs per resposta, però ara, poden 
trobar sortida als seus anhels. Deu anys enrere, era inimaginable que un estudiant 
universitari obtingués una titulació d’enginyeria tècnica en informàtica sense sortir 
de casa, ja que era exclusiu dels estudiants i aquests no podien tenir altra condició 
ni activitat que no fóra estudiar. S’havien de planificar la vida en funció de la família 
i de les possibilitats econòmiques; moltes vegades, sorgia el problema de la 
distància i la incompatibilitat laboral. Aquest grapat de barreres es dissolen i es 
converteixen només en una altra  activitat a ordenar dins la trafegada vida diària, 
on les coordenades espacials i temporals es desplacen a gust i necessitat de 
l’usuari.  

Una universitat a distància, amb assignatures pràctiques sense presència, amb 
campus i amb aula virtual, amb tutors i consultors als quals no se sent la veu, ens 
pot semblar anònima, impersonal i  freda. Per això cal que els que volen treballar, 
ensenyar o estudiar en aquests nous entorns virtuals s’exercitin en l’ús de les 
tècniques i destreses d’aquest entorn.  

Una persona amb curolla per la informàtica i també les joves generacions, ja estan 
familiaritzades amb entorns gràfics que simulen eines de la vida real: saben com 
enganxar i aferrar, cercar un arxiu, enviar un missatge electrònic, manipular un 
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editor de textos o d’imatges i desar les produccions en diferents formats segons 
l’ús que en faran. Per tant, no suposa gaire esforç entrar dins un portal d’Internet i 
adreçar-se a qualsevol indret ofert.  Tal vegada, alguns no tinguin els hàbits del 
treball en grup i a distància i els calgui un ajut per millorar la condició d’estudiant 
virtual.  Per aquest motiu i de forma obligada es cursa una assignatura de 
Multimèdia i Comunicació (MiC), amb la qual es podran assolir aquestes 
mancances que, per ignorància, neguit o mal vici d’un ús no normalitzat de 
comunicació, puguin interferir en les regles que regeixen l’aprenentatge virtual. 

Per tot això, en el camp de la docència, cal un departament que generi la 
documentació i les activitats necessàries per tal d’exercitar nous estudiants i, en un 
futur, professionals capaços de moure’s i entendre’s en entorns virtuals.  
Evidentment, les limitacions físiques impliquen sovint la comunicació i treball en 
equips virtuals, que generen gran quantitat d’informació orientada a la creació de 
recursos per utilitzar en les aules virtuals d’aquesta  assignatura en concret. 

Per tant,  es justifica la proposta del disseny de la maqueta d’un web per organitzar 
els recursos d’un grup de treball de docents virtuals, catalogar-los, analitzar la 
idoneïtat de cada un dels diferents formats de presentació d’aquests documents 
electrònics i crear un model d’aula on les eines i documentació siguin accessibles a 
tot l’equip de docents que integrin el grup i que facilitin la reutilització dels materials 
ja elaborats. 

 

5.1.2.2   Context del TFC:   

Partim del cas que tenim un departament amb un gran nombre de consultors, que 
es dediquen a impartir classes, o millor dit, a assessorar estudiants d’aules 
diferents i generar documents que facilitin l’aprenentatge virtual. Aquest professorat 
encamina l’alumnat de la UOC a saber utilitzar les tècniques del treball en equip en 
entorns virtuals i  introduir-los al paradigma de l’educació centrada en l’estudiant. 
S’espera exercitar-los en la capacitat del treball virtual, en equip, que faciliti els 
processos d’interacció social i de cooperació. 

Els mateixos criteris marcats per a l’alumnat, han de ser assumits per al 
professorat, sobretot dins el departament de MiC. Per això, es necessita d’un 
model d’aula virtual amb les metàfores pròpies dels entorns reals. Així hi ha 
d’haver fòrums de comunicació, discussió i intercanvi d’opinions; espais per desar 
els treballs, de consulta i documentació; altres eines de programari per generar la 
documentació nova o refer-ne de ja elaborada. Podria haver-hi un espai, per 
exemple una cafeteria, per plantejar dubtes, opinions, alegries personals i no 
només limitar-se als espais de treball. En resum, cal crear un entorn que millori i 
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faciliti la continuïtat del departament, que no depengui només de les persones 
antigues, ni de les que actualment hi treballen,  sinó que qualsevol incorporació de 
nous consultors resulti còmode i eficient. 

Hi ha diferents branques d’estudis, cada una de les quals tendrà a més dels 
objectius del treball virtual en equip, un seguit de necessitats específiques segons 
la tipologia de l’alumnat i tipus d’ensenyament que s’imparteixi. També hi haurà 
diferents tipus de documents i formats. Per la qual cosa,  caldrà dissenyar una 
maqueta d’un web per organitzar els recursos d’un grup de treball de docents 
virtuals. Per a tal tasca, s’haurà d’avaluar prèviament el tipus de recursos seguint 
uns criteris que s’aniran establint o perfilant a mesura que maduri l’anàlisi. 

 

 

5.1.2.3   Punt de partida:     

Actualment, l’aula MiC,  sembla tenir aquesta estructura: 

 
Fig. 1.  Esquema actual del departament virtual de MiC de la UOC. 
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Molts dels llocs web assenyalats es crearen de forma estàtica, el mapa en general 
s’ha anat ampliant i els enllaços es multipliquen.  Malgrat aquest creixement, la 
seva funcionalitat és eficient i útil quant a informacions que es modifiquin poc i 
necessitin poc temps d’actualització per part d’un administrador del sistema. 

Ara bé, dins l’espai del Disc Web de Treball es troben un munt de documents i 
carpetes que es poden generar al llarg dels semestres i per professorat diferent, 
que no es comunica ni traspassa la informació; amb la qual cosa, la recerca de 
documents elaborats prèviament és confosa i/o a vegades infructuosa. Es tracta 
d’ordenar aquest espai de disc compartit. 

Així mateix, tot el que fa referència a les eines d’Aula, necessita d’un gestor de 
documents, que podria gestionar-se de forma dinàmica amb qualsevol programari 
lliure que hi ha actualment, com php-Nuke o Mambo. 

Però la tasca encomanada en aquest Treball, es limita a  posar ordre dins l’espai 
del Disc de Treball.  La millor forma d’ordenar consisteix en restringir i normalitzar 
els directoris i noms dels documents.  Aquests s’han d’anomenar i desar de forma 
transparent a l’usuari; han de ser visibles per a tothom autoritzat en forma de 
consulta i, si es volem modificar,  es desaran les còpies a altres directoris sense 
possibilitat de reescriure’ls. 

La resta: fòrums, materials de consulta, biblioteca, reculls, articles,... podran seguir 
funcionant de la mateixa forma, així com l’espai de Treball, que podrà beneficiar-se 
de les web dinàmiques resultants d’aquest treball. 

 

5.1.2.4   Elecció del programari:  

Per començar, vaig decidir treballar amb el servidor Apache, una Base de dades 
MySQL, i algun tipus de programari PHP.  Aquestes utilitats em permetrien crear 
una aplicació amb pàgines i dades dinàmiques i la creació de diversos perfils 
d’usuaris amb privilegis diferents. 

Vaig practicar amb el servidor ofert per la UOC i finalment decidí que seria millor 
instal·lar-me el servidor de manera local. Em vaig documentar amb PHP Mambo i 
finalment em vaig decidir pel Nuke. Vaig treballar i documentar-me amb els temes 
referents a la gestió de les bases de dades i diferents tipus de mòduls que oferia el 
Nuke.  Finalment vaig optar per l’ajut exclusiu d’una versió trial de Dreamweaver i 
diverses pàgines web informatives de codi php. 
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Després d’identificar els casos d’ús, vaig dissenyar la portada principal de l’aula. 
Seguia els criteris de disseny d’accessibilitat. Per la qual cosa, volia minimitzar al 
màxim el golf d’execució.  Es tracta d’accedir ràpidament a la tasca que vull 
realitzar com usuari de l’aplicació. Els accessos han de tenir màxima visibilitat: s’ha 
d’aconseguir l’objectiu amb el menor nombre de clics de ratolí o amb menys tecles 
a prémer. 

Primerament, vaig estudiar les possibilitats d’accedir, per part dels usuaris, a 
l’aplicatiu i la seva validació, però com ja he citat abans, amb un missatge de la 
consultora, vàrem restringir les funcions de l’aplicatiu, ja que des del campus UOC 
ja teníem totes  les funcionalitats de fòrums i xats, així com taulells diferents de 
comunicació.  En aquest moment, en restringir les utilitats, no vaig creure necessari 
l’ús del Nuke i em  vaig decidir per la creació de l’aplicatiu des de zero, com una 
part més de l’entorn de l’aula, accessible des de l’aula i per tant no calia validar els 
usuaris. Tan sols restringir el cas de desar documents a les consultories a que està 
assignat cada consultor. 

Un altre motiu de no usar el Nuke, entre altres, era la no necessitat del phpbb per 
la gestió dels fòrum. Tampoc tenia necessitat d’un usuari amb drets de privilegis 
per a publicacions de notícies i altres mòduls que oferia el Nuke. 

A mesura que avançava l’anàlisi, vaig resoldre que hi hauria dues tasques 
primordials per tots els consultors: 

• Consultar documents validats de semestres anteriors. 
• Crear i desar documents d’elaboració pròpia. 

Una funcionalitat addicional per un administrador. 

 

 

 

5.1.2.5   Concreció i aportació del TFC: 

 Aquest apartat va sorgir un cop analitzades les tasques a desenvolupar i es va 
concretar amb la consultora que tot l’espai virtual de fòrums i racons de 
comunicacions ja existents i que ja tenen la seva funcionalitat. Per la qual cosa, es 
va concretar l’actual treball a crear només un aplicatiu que gestionés els 
documents creats, anomenats i desats per les diferents consultories. 
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Així doncs i per acabar, l’objectiu fonamental seria crear ordre dins el disc de 
treball usat per totes les consultories de l’assignatura MiC de la UOC. També, 
planejar uns criteris de normalització amb els noms posats als diferents documents 
generats.  Així mateix, incloure les adreces d’aquests documents de forma 
dinàmica dins una base de dades per part de l’aplicatiu i que fóra transparent per 
part de l’usuari. 

Aquest aplicatiu pot formar part perfectament dels mòduls que ja té l’actual aula 
MiC. Amb un enllaç visible, es podria entrar dins les funcionalitats de desar i cercar 
documents. I amb una adreça local, es podria accedir a la pàgina del servidor per a 
les funcions d’administració de aplicatiu. 
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5.1.3 Objectius del TFC. 
 

A les primeres setmanes del present semestre,  varis integrants del departament 
de MiC,  varen consultar-se les necessitats i els objectius que caldria assolir amb el 
present TFC i la consultora m’ho presentà. 

Es proposà fer un estudi analític dels principis que han de fonamentar un recurs 
per a un col·lectiu de docents i que els ofereixi eines, informacions, i la possibilitat 
d'interacció: emmagatzemar nous documents, revisar versions i treballar en 
col·laboració, etc. Es concretaria el cas a partir del web del col·lectiu de 
consultories de MiC, on ja hi ha materials i diferents recursos (missatges model, 
plantilles, algun programari, etc.),  s’estructuraria i s’afegiria el que convingués.  

S’hauria d’aconseguir que l’estructura d’aquesta maqueta (prototip), un cop 
canviats els continguts per uns altres de concrets, servís per a un col·lectiu 
diferent. Amb això s’entén que l’estructura haurà de servir per crear, per exemple,  
un departament virtual de matemàtiques a un institut de secundària, on un 
professorat concret imparteixi al llarg d’un curs assignatures i que generi i/o 
consulti uns materials elaborats prèviament. 

Es podrien enumerar els següents objectius dins el  Pla de Treball: 

• Analitzar els diferents casos d’ús d’un entorn de treball virtual. Concretar el cas 
d’estudi en la gestió d’ordenar els documents generats per facilitar la 
comunicació entre els actuals i futurs consultors.  

• Elaborar uns criteris de disseny de cada un dels escenaris, de 
l’estructura, de les funcionalitats i dels tipus d’accessos;  i uns criteris 
d’ordenació o catalogació dels diferents materials, documents, 
programari i recursos varis, amb la possibilitat de l’actualització 
periòdica. 

• Dissenyar una maqueta d’un aplicatiu que simuli el funcionament d’un 
aula de docents de MiC, dins l’entorn virtual de la UOC. 

• Elaborar un banc de proves per comprovar el correcte funcionament de 
totes les possibles variants dels casos d’ús principals i establir la llista de 
possibles restriccions o captures d’errors. 
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5.1.4 Enfocament del problema  i mètode seguit per a resoldre’l. 
 

5.1.4.1   Enunciat del problema: 

Disseny d’una interfície interactiva que simuli un departament on un grup de 
docents virtuals puguin  enviar i editar informació. Els consultors seran els únics 
usuaris que hi entraran des de la mateixa aula MiC. També caldrà validar-se per 
accedir als seus propis documents quan siguin d’accés restringit per tenir una data 
de validació futura..  

Els usuaris podran accedir a eines d’edició i creació de textos electrònics, així com 
consultar documents elaborats i catalogats prèviament segons uns criteris a 
determinar dins l’anàlisi prèvia. Tindran la necessitat d’un lloc on aportar nous 
documents, i aquests, un cop analitzats per una comissió de validació, es 
catalogaran en acabar l’activitat de cada semestre.  

Els documents validats com reutilitzables, es desaran a la base de dades i 
passaran a ser definitius. Els documents que caiguin en desús, es podran suprimir 
de la base de dades segons trobi oportú la comissió de validació d’aportacions. Per 
defecte, tots els documents seran vàlids mentre existeixi l’assignatura o 
l’administrador no els elimini directament de la base de dades. 

Un administrador ha de poder accedir a totes les funcions dels usuaris i també 
podrà modificar la base de dades. Per tant, aquest sistema, ha de permetre la 
possibilitat de gestionar tota la documentació generada semestre a semestre. 

 

5.1.4.2   Enfocament del problema:   
Se seguirà les fases del cicle de vida clàssic. 
 

 
Fig. 2.  Fases del cicle de vida clàssic estudiat a Enginyeria de Programació del la UOC. 
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5.1.4.3   Anàlisi Prèvia: Estudi del problema.      
Per començar, aquest sistema hauria de funcionar sobre qualsevol maquinari i 
accessible via Internet. Per això, la millor plataforma seria usar un navegador amb 
planes de codi HTML, aplicacions de Java que permeten treballar en qualsevol 
plataforma i disposar d’una base de dades. 
  
A més, si volem la portabilitat d’aquest aplicatiu, seria convenient utilitzar un tipus 
de programari lliure que permeti aquesta combinació de planes dinàmiques, per 
exemple, el PHP. D’aquesta manera, qualsevol usuari de l’aplicatiu, no tindrà 
dificultats d’accés, ni pel maquinari que utilitzi, ni per l’indret on es connecti.  
 
Es descartaran els missatges d’errors amb finestres emergents per evitar l’actuació 
dels tallafocs (firewalls).  Aquests tipus de missatges augmenten molt el golf 
d’execució. També convé descartar l’ús de marcs (frames), ja que la seva funció és 
donar dinamisme a les pàgines estàtiques i amb pàgines amb menús dinàmics, 
l’única cosa que fan, és limitar l’espai visual de l’usuari. 
 
L’elaboració d’aquest projecte s’ha d’acabar en quatre mesos escassos que és el 
que dura un semestre a la UOC, per la qual cosa, la fase d’anàlisi del prototip i de 
proves serà pràcticament inexistent en no disposar de temps suficient ni d’usuaris 
per provar-ho.  
 
L’objectiu principal és crear les funcionalitats desprès d’una anàlisi exhaustiva de 
les necessitats dels usuaris. Com que només hi ha un únic dissenyador, la part 
estètica passaria a un segon terme. Es procurarà també, que permeti afegir noves 
accions o funcionalitats que, en un futur,  els usuaris demanin a l’administrador, per 
tant,  l’aplicatiu es podria ampliar. 
 
 

5.1.4.4  Anàlisi de requisits: concepció virtual del sistema a dissenyar. 
Es necessiten diferents escenaris: 
• Demanar i validar l’accés a l’espai de Disc Compartit de docència virtual. 
• Un cop passada la fase d’accés, podem passar directament a un formulari 

sobre les característiques del document que es vol desar. 
• Comprovació de l’existència del document i la possibilitat de reescriure’l. 
• Consultar documents existents. 
• Gestió dels semestres amb les seves assignatures, consultories.  
• Gestió dels tipus de documents autoritzats i dels seus formats permesos. 
• Gestió d’altes, baixes i modificacions de dades de consultors i assignatures. 
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Cada escenari serà una pàgina dinàmica. La informació serà cridada d’una base 
de dades. Amb PHP i Dreamweaver, ja tenim funcions de sessió i consultes 
MySQL.  
 
Les dades de semestres passats, les plantilles de documents, les dades personals 
del professorat, els tipus de documents, les rutes d’on es troben ubicats els 
documents per cercar-los,... poden estar ubicades dins una base de dades 
 
Quan es treballa en el semestre actual, s’ha de permetre un espai on desar, 
consultar i modificar documents específics generats al llarg del curs, que estaran 
pendents de validació per l’administrador, per la comissió de validació, o bé pel 
propi sistema. Hi haurà uns documents, com les proves d’AC,  que només seran 
visibles pels consultors de l’assignatura fins a la data de publicació, desprès ja 
seran visibles per tothom.  
 
Totes les llistes relatives a bibliografia, enllaços, documents ja elaborats, eines de 
programari, poden formar part d’una plana web, o bé, cridar-se de forma dinàmica. 
Més endavant, s’especificaran aquests espais, ja que no són objecte d’aquest 
Treball.  
 
 

5.1.4.5   Programació: eines i programari. 
S’aprofitaran les eines que usen codi obert per utilitzar les funcionalitats ja 
existents. Aquesta serà la fase pròpia de codificació i implementació del codi, i a 
més a més, es podrà treballar i  provar cada una de les funcionalitats per separat 
gràcies a la modularitat del codi generat. 
 
Per a cada un dels escenaris es generen codis PHP. Es procurarà agrupar aquest 
codi en blocs per separat. Es crearan unes funcions portables i reutilitzables a 
altres sistemes, en  blocs que es trobin en un futur per Internet, en benefici de la 
comunitat de programari lliure. 
 
 

5.1.4.6   Prova: 
Difícilment hi haurà temps de provar un prototip. Seria, més bé, una fase posterior 
a la finalització d’aquest treball. 
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5.1.4.7  Manteniment: 
En cas d’usar-se l’aplicatiu, s’hauria de dur un manteniment per part d’algú que fes 
d’administrador. Es pot dissenyar una funcionalitat per a facilitar la gestió de les 
diferents entitats aparegudes en el context. Aquesta darrera tasca es farà en funció 
dels avenços del Treball. 
. 
 
 

5.1.5 Planificació del projecte. 
Conjuntament amb la consultora del projecte es va elabora la temporalització i les 
fites de lliuraments de les proves d’avaluació continuada. 
 
Es marcaren un objectius de manera que quinzenalment es poguessin revisar i que 
servissin de termòmetre del ritme de seguiment del treball. 
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Fig. 3.  Taules de la planificació del projecte. 
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5.1.6 Productes obtinguts  
A part de la present memòria, s’ha obtingut: 
• ANNEX I. Un aplicatiu en format web i codi .php (carpeta Tomeu i carpeta 

Connections –han de desar-se dins C:/apache/htdocs/) que gestiona 
documents, imposa els noms i les rutes on es desen, es creen els directoris i 
desa a una base de dades MySQL una informació que permetrà en un futur fer 
cerques d’aquests documents per vàries entrades diferents. Adreçat a un 
conjunt de consultors d’una aula virtual.  

• ANNEX II. Un altre aplicatiu amb el mateix format (carpeta Tomeu) i lligat amb 
la mateixa base de dades que gestiona les taules que serviran per generar la 
informació per la taula que conté la informació relativa als documents. Adreçat 
a un administrador de sistemes. 

• ANNEX III. Un conjunt d’ajudes, en format .html, (carpeta Tomeu/ajudes) que 
poden ser cridades dinàmicament des de l’aplicatiu. 

• ANNEX IV. Una explicació en format .doc, adjunta a aquest document 
Memòria, amb captures de diferents pantalles dels aplicatius, que mostren 
gràficament diferents supòsits d’actuacions per part dels usuaris. Capítols. 

• ANNEX V. annex_codi_gestor_documtents.doc. amb el codi de les diferents 
pàgines de aplicatiu. 

• ANNEX VI. Carpeta comprimida annex_tomeu.rar amb l’estructura de la base 
de dades, connexions, i  pàgines web.  També inclou els diferents documents 
desats dins la base de dades per anar fent proves i dades fictícies que donen 
credibilitat al producte. 

• ANNEX VII. Dues presentacions en power point dels diferents escenaris. 
Cindarella_o_gestor_per_endreçar_documents_departament_virtual.ppt i 
Instruccions_per_l'administrador_del_gestor.ppt 

• ANNEX VIII. Banc de proves que he comprovat. Banc_proves.doc 
• ANNEX IX. Document per generar les taules de la base  de dades: 

base_dades_TOMEU_taula_DOCUMENTS_buida.txt i 
base_dades_TOMEU_taula_DOCUMENTS_plena.txt. 

• ANNEX  X. Instruccions per instal·lar l’aplicatiu: install_Cindarella.doc 
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5.1.7 Breu descripció dels altres capítols de la memòria. 
 
Diagrames d’us que sorgeixen de l’anàlisi feta anteriorment. Actors i funcions. 
• Es defineixen els actors i la relació d’herència que hi pot haver entre ells. 
• Es detecten els casos d’ús més significatius i les relacions d’inclusió o extensió 
 
Les taules i entitats que apareixen un cop analitzats els casos d’ús descrits al 
capítol anterior. 
 
Codi pseudoestructurat de cada un dels casos analitzats anteriorment. 
 
Diagrames de persistència,  relacions entre les diferents entitats i les d’associació. 
 
Diagrames de classes frontera i relació entre usuari, gestor i base de dades. 
 
Disseny de pantalles i informacions cap a l’usuari de l’aplicatiu. 
 
Funcionalitats per un eventual administrador del sistema. 
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5.2 Diagrames dels casos d’ús. 

5.2.1 Diagrama general dels casos d’ús 
De totes les anàlisis fetes amb anterioritat ens apareix el següent diagrama: 
 

 
Fig. 4.  Diagrama general de casos d’ús.. 
 
Actors: 
Consultor: serà un consultor o una consultora que tengui accés a l’aplicatiu 
mitjançant una validació. Un cop validat, tendrà opció: 
• Cercar documents existents.  
• Desar nous documents.  En cas d’existir un document, el podrà: 

o  Visualitzar. 
o  Modificar. 

 
 
Administrador: serà un Consultor amb unes feines i/o responsabilitats afegides. 
La seva tasca serà entre altres la de: 
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• Gestionar les assignatures. (assignatura serà cada una de les assignatures 
MiC que es donen als diferents estudis de la UOC.)  Donar d’alta o de baixa 
assignatures i/o modificar-ne les dades. 

• Gestionar els consultors. Es poden donar d’alta o de baixa consultors, així 
com modificar-ne les dades o actualitzar-ne. 

• Gestió de semestre. Un semestre és un conjunt d’assignatures impartides per 
un consultor al llarg d’un semestre. Durant un semestre es pot modificar o 
donar d’alta o de baixa qualsevol consultor. 

• Gestió del tipus de documents que es permeten desar a la base de dades. 
• Gestió del tipus de format dels documents que es permeten desar a la base 

de dades. 
 
 
 

5.2.2 Anàlisis de casos. 

5.2.2.1 Anàlisi del cas de desar documents 
Si ens referim a l’organització actual de l’aula MiC, ens trobem amb una situació 
actual que ens condueix al caos... 
 
El fet de trobar-se molts usuaris amb la possibilitat de desar documents , de crear 
carpetes i la manca de criteris on desar documents a l’espai del disc, fan la tasca 
de recerca de documents antics molt costosa.  Per altra banda, si un usuari els ha 
de validar i desar en el lloc oportú, també caldrà avisar a tots els usuaris d’on es 
desen de bell nou aquests documents. Per tot això, és necessari la restricció en el 
desar documents i l’organització del directori i la validació de forma automatitzada. 
 
Partim de la idea d’una classe consultor, aquests consultors estaran donats d’alta 
a l’inici del semestre actual i tendran assignada una assignatura. Una de les 
tasques serà crear uns documents, que podran ser per una banda, les proves 
d’avaluació continuada, PAC1, PAC2 i PAC3, a més de les seves solucions i també 
el Pla Docent; per l’altra banda un conjunt de documents models de comunicació, 
que poden anar dirigits a tots els alumnes d’una aula, a un grup d’alumnes que 
treballin plegats, o bé a comunicacions individuals. 
 
Hi ha un grup de documents que han de ser únics per a cada assignatura.  Els 
documents de comunicacions, podran ser molts i variats, segons les necessitats o 
tipus d’informació que s’ha de transmetre.  (atribut nom_obligat). 
 
Els documents, s’han de poder modificar, rectificar, canviar-ne el contingut durant 
el semestre fins al moment que ja han estat publicats. D’aquesta manera el Pla 



UOC - ETIS 
Bartomeu Perelló Monserrat 

TFC E-learning PROPOSTA E:  
Disseny d’un web de gestió de recursos  

 

Anàlisi, disseny i implementació d’un aplicatiu gestor de documents produïts  
pel professorat d’un departament d’educació virtual.    Pàg. 26 de 81 

Docent, no es pot rectificar un cop començat el curs, ni l’enunciat d’una prova 
continuada, un cop que ha arribat el termini de publicació d’aquesta i començat el 
període de lliurar les solucions per part dels alumnes. Així sorgeix la necessitat 
d’un booleà que ens avisi o validi els documents i a partir d’aquesta data no es 
podrà fer-se cap modificació al document.  (El booleà serà dinàmic). 
 
 La resta de documents de comunicacions han de ser modificables a llarg del 
semestre, per la qual cosa, la seva data de validació serà en acabar el semestre. 
 
Amb aquests criteris, un consultor, per desar documents, té accés restringit a la 
seva assignatura i semestre i cap altre consultor sense permís ha de poder 
modificar-ne o redactar-ne cap dins l’espai del disc assignat a altres consultors.  
 
Un cas especial de tractament de document, és el del Pla Docent, ja que durant un 
semestre tot consultor pot anar planejant o redactant el Pla Docent per al proper 
semestre. El Pla Docent no pot modificar-se en el transcurs del semestre actual. 
Per unificar criteris i organització del disc, l’aplicatiu ha de permetre crear carpetes i 
directoris, així com desar Documents, però de forma automatitzada i única: 
 
• Un directori de semestre no existirà mentre no hi hagi cap document desat.  En 

tot cas, podrà crear-se el directori 2005_tardor com a directori actual en 
expansió i el 2006_primavera, en cas de voler desar el Pla Docent per al proper 
semestre.  

• Els subdirectoris d’assignatura tendran el format assignatura_1, amb unes 
sigles com per exemple _ETI, per Enginyeria Tècnica d’Informàtica. Aquest 
directori només es crearia dins el semestre actual en cas de voler desar-se un 
document per a aquests estudis. 

• Els subdirectoris PAC1, PAC2, PAC3, PlaDocent, comunicacions, i expansió de 
cada subdirectori d’assignatura, es crearà segons el document desat. 

• Finalment, per a cada PACi, hi hauria un altre subdirectori SOLi, i per al de 
Comunicacions, tres carpetes més: Aula, Grup i  Individual. 

• Tant semestreActual com semestreProper seran creats dinàmicament pel 
sistema. 

 
 
Per evitar que un consultor creï directoris no estandarditzats, la selecció d’on desar 
els documents es faria de forma automatitzada mitjançant selecció de llistes als 
formularis. Aquests formularis seran creats dinàmicament en funció de l’assignació 
d’assignatures al consultor validat per al semestre en curs i en funció dels tipus de 
documents donats d’alta. Així com el nom en què es desaria el document dins 
l’estructura de directoris creada. 
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Així, per exemple, un consultor de MiC_ETI té la prova_pac1.doc desada dins el 
seu espai de disc (on poden brutejar ell i tots els altres consultors de totes les 
àrees de MiC) i el vol desar dins l’aplicatiu.  El procés obligaria a crear els directoris 
i canviar el nom del document de la forma: PAC1_MiC_ETI_2005_tardor.doc.  En 
cas que aquests document ja existís, s’hauria de demanar la voluntat de substituir-
lo. També hi cap la possibilitat que un mateix document es desi en formats 
diferents. 
 
Hi pot haver una situació on una mateixa assignatura tengui dues o més aules, 
això implica que hi haurà més d’un consultor amb accés per desar documents al 
mateix directori, però no és un obstacle, ja que partim del supòsit que les proves 
són comunes i amb les mateixes dades de lliurament per tots els alumnes de les 
aules d’una mateixa assignatura. 
 
 

5.2.2.2 Anàlisi del cas de cercar documents: 
 

Els documents només poden ser desats per consultors que tenen accés al sistema 
i durant el semestre actual per a totes les proves i comunicacions i per al Pla 
Docent del semestre proper. 

Però, així com van passant els semestres, queden desades les rutes dels 
documents dins la base de dades i serà possible fer consultes de documents de 
semestres anteriors amb relativa facilitat. 

Bàsicament tota la funcionalitat es redueix en fer una sola consulta, que és 
accessible només un cop entrat dins el cas de desar documents, on hi es troba un 
enllaç directe a aquesta funcionalitat. Es tracta doncs de trobar uns documents, ja 
sigui per un patró (unes paraules que hi hagi al nom), o bé per consultor actiu que 
l’hagi escrit, tipus de document, assignatura o extensió, o bé per una combinació 
de les opcions indicades anteriorment. 

S’haurien de presentar dins una taula, ordenada per antiguitat del semestre, 
alfabèticament per assignatures i tipus de document.  Finalment, si tenim un 
document redactat en dos formats diferents es presentaran per ordre alfabètic de 
l’extensió. 

Cada línia trobada hauria de dir expressament la informació del document així com 
la possibilitat d’un enllaç per obrir-lo. 
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Per qüestions de privacitat, si un consultor no està assignat actualment a cap 
assignatura i ha escrit al llarg de semestres anteriors algun document objecte de 
cerca, no apareixerà ni el seu nom, ni la fotografia, ja que el document passarà a 
ser de la UOC un cop finalitzada la relació del consultor amb la Universitat.  Aquest 
criteri, també s’aplica perquè al cap de varis semestres, la llista de consultors pot 
ser molt nombrosa i d’aquesta manera s’acotaria per a facilitar la introducció les 
dades.  

També podem permetre que un antic consultor, que actualment no té assignada 
cap assignatura, però encara el tenim donat d’alta dins la taula de consultors, 
hauria de poder consultar documents validats. El dia que volem rompre tota relació 
laboral de forma definitiva amb ell, l’esborraríem de la taula de consultors i la seva 
id s’hauria eliminat per sempre, ja que és un camp autoincrementable. 
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5.2.3 Descripció dels casos d’us detectats 

5.2.3.1  Cercar documents existents 

Cas d’ús: Cercar documents existents. 

Resum de la 
funcionalitat: 

Qualsevol consultor té accés a tots els documents generats al llarg 
de l’historial de l’aplicatiu i que siguin validats. 
La cerca es podrà fer per una paraula clau en el nom del 
document, per assignatura, per consultor, per tipus de document o 
per format del document. 
Apareixerà un llistat de tots els documents de la selecció amb la 
possibilitat de visualitzar-los. 

Paper 
respecte a 
l’usuari:   

Freqüent. Generalment abans de crear-ne de nous es farà una 
cerca dels antics documents i la posterior redacció per fer-ne un de 
nou. 

Actors:  Tots els actors del sistema 
Casos d’ús 
relacionats 

Validació com usuari. 
Crear Documents. 

Precondició: 
Pertànyer al grup de consultors de Multimèdia i Comunicació i 
haver entrat dins el sistema. 
Haver documents validats dins la base de dades. 

Postcondició
: S’ha fet una cerca de documents existents a la base de dades. 

Comentaris 

Tots els documents tenen el seu nom normalitzat, així doncs, 
2005_Tardor_CPO_SOL_PAC1.doc,  
serà el nom del document solucions de la PAC1,  
de l’assignatura Ciències Polítiques,  
desat al llarg del semestre Tardor_2005.  
Aquesta cerca es pot fer per:  
• una paraula clau, per exemple “CP” 
• consultor Topeu Perelló, 
• tipus document solució PAC1 
• assignatura Ciències Polítiques 
• extensió “.doc” 
La cerca dóna una entrada similar a aquesta: 
2005_Tardor_CPO_SOL_P
AC1 

--descripció 
document--  

Tomeu 
Perelló SOL_PAC1 CPO 2005_Tardor 

.doc

  

Desat: 
2005,12,28 
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5.2.3.2   Desar documents nous. 

Cas d’ús: Desar documents nous. 

Resum de la 
funcionalitat: 

Qualsevol consultor té accés a la generació de documents dins 
l’espai autoritzat de les seves consultories assignades per 
l’administrador del semestre actual. 
El consultor selecciona de les llistes,  
l’assignatura a què ha de pertànyer el document, 
el tipus de document que vol desar. 
Fa una descripció del contingut, 
Indica la data de visibilitat. 
Un cop introduïdes les dades dels documents a desar, es genera 
la ruta on es desarà el document, i presenta un camp d’arxiu per 
buscar en el disc local el document que es vol desar en el 
servidor. 
En cas de no existir, es desa automàticament. Si ja existeix 
presenta l’opció de veure’l o reescriure’l 

Paper 
respecte a 
l’usuari:   

Freqüent. Sobretot cada cop que es vulgui planificar una prova i 
les solucions, o bé en generar nous comunicats en funció del Pla 
Docent. 

Actors:  Tots els actors del sistema 

Casos d’ús 
relacionats 

Validació com usuari. 
Cercar Documents. 
Visualitzar documents existents. 
Modificar Documents existents. 

Precondició: 

Només es poden desar documents del semestre actual. 
Si el document que es desitja crear és un Pla Docent, es desarà 
en el semestre proper, ja que a l’actual no ha de ser modificable. 
El sistema imposa el semestre el en funció de l’hora local del 
servidor.  
Si no s’ha posat data de validació, el document queda visible amb 
data d’avui. 

Postcondició: 
S’ha desat un nou document, amb un format permès, al directori 
creat pel sistema. 
S’ha desat a la base de dades la ruta del document desat. 

Comentaris 

El tractament del Pla Docent és diferent: 
Generalment, al llarg del present semestre es faran la redacció, 
ampliació i/o modificacions del Pla Docent del proper semestre. 
El sistema no ha de permetre modificar-lo un cop començat el 
semestre actual. 
La data de visibilitat serà sempre. 
Hi haurà documents de mon obligat (únics) com enunciat PAC1 
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que el podran reescriure qualsevol consultor que tengui accés a 
l’assignatura, per contra, la resta de consultors ni la podran 
consultar  a no ser que tengui una data de visibilitat anterior a la 
d’avui. 

 

5.2.3.3  Modificar documents existents   

Cas d’ús: Modificar documents existents. 

Resum de la 
funcionalitat: 

Qualsevol consultor que té accés a una consultoria i vol desar 
un document, es pot trobar amb aquest cas d’ús, si el 
document ja havia estat desat. 
S’informa que el document ja existeix i l’opció de veure’l. 

Paper respecte a 
l’usuari:   

Només en casos de voler modificar documents, o  
eventualment si s’han desat per error. 

Actors:  Tots els actors del sistema 

Casos d’ús 
relacionats 

Cercar Documents. 
Desar Documents. 
Visualitzar documents existents. 

Precondició: Haver-hi ja desat el document que es vol desar novament. 
Postcondició: S’ha substituït el document antic per l’actual. 

Comentaris 

Si el document és de nom obligat, es poden desar tants 
documents con extensions diferents permeti el sistema. 
Si el document és de nom opcional, la primera part serà 
fixada pel sistema, però la part opcional podrà ser qualsevol i 
tantes com es desitgi. 
Aquesta funcionalitat serviria per treballar en equip virtual 
varis consultors d’una mateixa assignatura i cada un podria 
redactar i reescriure el document com trobés oportú abans de 
la data de publicació. 
Un document no es pot desar amb una data anterior al dia 
d’avui, d’aquesta manera s’eviten possibles canvis o 
correccions dels enunciats de les proves un cop ja 
publicades. 
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5.2.3.4  Visualitzar documents existents 

Cas d’ús: Visualitzar documents existents. 
Resum de la 
funcionalitat: 

Visualitza un document existent a la base de dades quan es vol 
modificar-lo o per error es vol reescriure. 

Paper 
respecte a 
l’usuari:   

Només en casos de voler modificar documents, o  eventualment si 
s’han desat per error. 

Actors:  Tots els actors del sistema 

Casos d’ús 
relacionats 

Cercar Documents. 
Desar Documents. 
Modificar Documents existents. 

Precondició: Haver-hi ja desat el document que es vol desar novament. 
Postcondició: S’ha obert el document cridat en una pàgina a part per ser 

examinada per l’interessat. 
Comentaris Un cop tancada la finestra d’informació. es pot optar per substituir-

lo, sortir del sistema, fer cerques, o desar nous documents. 
 

5.2.3.5   Gestió d’assignatures 
 

Cas d’ús: Gestió d’assignatures 

Resum de la 
funcionalitat: 

L’administrador pot al llarg del semestre.  
Donar d’alta assignatures pel proper semestre. 
Modificar les dades de les assignatures. 

Paper respecte a 
l’usuari:   Esporàdic: En crear una nova assignatura per la UOC. 
Actors:  Administrador. 

Casos d’ús 
relacionats 

Gestió de consultors. 
Gestió de Semestres. 
Gestió de Tipus de Documents. 
Gestió extensions dels documents. 

Precondició: Tenir el nom i codi de l’assignatura a desar o modificar. 
Postcondició: S’ha donat d’alta una assignatura. (esborrat o modificat) 

Comentaris 

Les assignatures no es donen de baixa mai, ja que si una no 
s’ofereix en un semestre, no tendrà consultors assignats, però 
els seus documents seran visibles. 
Malgrat no es puguin donar de baixa, s’ha de donar la 
possibilitat d’esborrar una assignatura introduïda per error, 
encara que es podria fer modificant-la. 
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5.2.3.6  Gestió de consultors 
 

Cas d’ús: Gestió de consultors 

Resum de la 
funcionalitat: 

L’administrador pot al llarg del semestre: 
Donar d’alta i/o de baixa consultors per al proper semestre i/o 
per al semestre actual. 
Actualitzar  les dades dels consultors . 

Paper respecte a 
l’usuari:   

Esporàdic: Per modificar/actualitzar dades del consultors i a 
l’inici de semestre donar d’alta  nous consultors. 

Actors:  Administrador. 

Casos d’ús 
relacionats 

Gestió d’assignatures. 
Gestió de Semestres. 
Gestió de Tipus de Documents. 
Gestió extensions dels documents. 

Precondició: 
Tenir el nom de pas i password, nom, cognoms i fotografia en 
format jpg o gif  del consultor a desar o modificar. Per 
Esborrar-lo cal estar donat d’alta. 

Postcondició: 

S’ha actualitzat la base de dades amb una entrada més a la 
taula de consultors si s’ha donat d’alta, s’han modificat les 
dades o s’ha esborrat les dades del consultor de la taula de 
consultors i també de la que controla l’assignació de cursos. 

Comentaris 

Un consultor es pot donar de baixa  l’activitat docent, però no 
per això se l’ha d’esborrar de la taula de consultors. 
Quan un consultor no estigui en actiu, els documents que ell 
ha generat han de ser igualment visibles, encara que el seu 
nom no cal que hi figuri a l’hora de fer les cerques. 

 

5.2.3.7  Gestió de semestres 
 

Cas d’ús: Gestió de semestres 

Resum de la 
funcionalitat: 

Abans d’iniciar un semestre, s’hauran d’assignar consultors a 
les assignatures. El semestre es posa de forma dinàmica pel 
sistema. Hi haurà d’haver tantes entrades com associacions 
binàries entre consultor i assignatura. Un consultor pot estar 
adscrit a una o a vàries assignatures i a una assignatura hi 
poden estar adscrits un o a varis consultors.  

Paper respecte a 
l’usuari:   

Esporàdic: quan es gestionin les consultories per al semestre 
proper. Pot haver-se d’utilitzar en cas d’una baixa o alta 
inesperada d’algun consultor al llarg del semestre actual. 

Actors:  Administrador. 
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Casos d’ús 
relacionats 

Gestió d’assignatures. 
Gestió de Consultors. 
Gestió de Tipus de Documents. 
Gestió extensions dels documents. 

Precondició: Tenir donats d’alta els consultors i les assignatures. Només 
es pot gestionar el semestre actual i el proper. 

Postcondició: S’ha assignat a cada assignatura un o varis consultors que 
impartiran l’assignatura al llarg d’un semestre.  

Comentaris 

En cas que un consultor es doni de baixa durant un semestre, 
no s’ha d’esborrar de la taula de consultors, però caldrà 
eliminar-lo de la taula consultor2assignatura, ja que d’aquesta 
taula se’n treuen els permisos per accedir al sistema. 

 
 

5.2.3.8  Gestió d’extensions 
 

Cas d’ús: Gestió d’extensions 

Resum de la 
funcionalitat: 

L’extensió d’un document ens indica el format en què està 
presentat i aquesta funcionalitat donarà d’alta o de baixa els 
formats permesos pel sistema i/o modificarà les icones 
representatives de l’extensió. 

Paper respecte a 
l’usuari:   

Esporàdic: Per modificar/actualitzar, afegir o eliminar 
extensions. 

Actors:  Administrador. 

Casos d’ús 
relacionats 

Gestió de consultors. 
Gestió d’assignatures. 
Gestió de Semestres. 
Gestió de Tipus de Documents. 

Precondició: Tenir la fotografia en format jpg o gif  de l’extensió que es vol 
modificar o crear. Per Esborrar-la cal estar donat d’alta. 

Postcondició: 

S’ha actualitzat la base de dades amb na entrada més a la 
taula d’extensions si s’ha donat d’alta, s’han modificat la icona 
identificativa del format del document o s’han esborrat les 
dades relatives a l’extensió que controla els formats 
permesos pel sistema. 

Comentaris 

Si les extensions estan donades d’alta, es podrà desar 
qualsevol tipus de document amb aquesta extensió.  Es 
podria enganyar el sistema si modifiquem l’extensió en el 
nostre disc local abans de pujar-lo al servidor. El document 
quedaria desat amb l’extensió proporcionada pel client. 
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5.2.3.9  Gestió de Tipus de documents 
 

Cas d’ús: Gestió de Tipus de documents  
Resum de la 
funcionalitat: 

Quan el Pla Docent sofreix alguna modificació, o a petició dels 
consultors, es podran incrementar els tipus de documents.  

Paper respecte a 
l’usuari:   

Esporàdic: Per modificar/actualitzar o crear els tipus de 
documents. 

Actors:  Administrador. 

Casos d’ús 
relacionats: 

Gestió de consultors. 
Gestió d’assignatures. 
Gestió de Semestres. 
Gestió extensions dels documents. 

Precondició: 
Petició per part dels usuaris d’un nou tipus de document que 
serà d’ús freqüent.  S’ha de saber si ha de ser de nom obligat o 
opcional i el codi de com es reconeixerà dins el sistema. 

Postcondició: Haurem donat d’alta un nou tipus de document. 

Comentaris: 

Així com està dissenyat l’aplicatiu, cada consultor només pot 
desar els documents dins el seu espai restringit a les 
consultories d’assignatures assignades Encara que sempre són 
visibles per a la resta de consultors d’altres assignatures, 
aquests altres consultors no podran modificar documents,  
només copiar-los, sempre que ho facin al seu propi espai 
assignat. 
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5.3 Taules que apareixen en l’estudi  de les classes entitat i 
relacions 

 
De l’anàlisi del cas d’ús descrit, cal crear les taules de persistència següents, amb les 
relacions que s’indiquen: 
 

Assignatura: 

Camp Atributs Null Defecte Extra Acció 
 id  int(11)  No No    auto_increment  
 nom  varchar(50)   No      
 codi  char(3)   No      

 

Consultor: 

Camp Atributs Null Defecte Extra Acció 
 id  int(11)  No No    auto_increment  
 usuari  varchar(20)   No  0    
 password  varchar(20)   No  0    
 nom  varchar(20)   No  0    
 cognom1  varchar(20)   No  0    
 cognom2  varchar(20)   No  0    
 foto  varchar(150)   Si  0    

 

Semestre: 

Camp Atributs Null Defecte Extra Acció 
 id  int(11)   No    auto_increment  
 semestre  varchar(20)   No      

 

Assignatura2Consultor: entitat associativa que recull les claus primàries de les 
tres classes anteriors. Aquesta taula és la que assigna Assignatures als 
Consultors per a cada Semestre 

Camp Atributs Null Defecte Extra Acció 
 idconsultor  int(11)   No  0    
 idassignatura  int(5)   No  0    
 idsemestre  int(11)   No  0    
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Documents: 

Camp Atributs Null Defecte Extra Acció 
 id  int(11)   No    auto_increment 
 nom  varchar(150)   No      
 descripcio  varchar(150)   Si  NULL   
 idconsultor  int(11)   No  0    
 idtipus  int(11)   No  0    
 idassignatura  int(11)   No  0    
 semetre  varchar(20)   No  0    
 extensio  varchar(5)   No      
 aaaammdd  varchar(8)   No      

 

Tipus: 

Camp Atributs Null Defecte Extra Acció 
 idtipus  int(11)   No    auto_increment  
 nom  varchar(50)   No      
 nomobligat  int(1)   No  0    
 coditipus  varchar(8)   No      

 

Extensions: 

Camp Atributs Null Defect Extr
a Acció 

 extensio  varchar(5)   No      
 ruta  varchar(50)   No      
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5.4 El diagrama  de persistència: 

5.4.1  Cas d’ús desar documents: 

 

Fig. 5.  Diagrama de persistència del cas desar documents 

 

Explicació del diagrama: 

Un consultor imparteix una assignatura. Tant l’assignatura com el consultor estaran 
assignats durant un semestre, per això, la classe assignatura2consultor serà 
realment una entitat associativa d’assignació de les tres classes referides. 

Un consultor podrà impartir vàries assignatures i a més en diferents semestres. 
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Una assignatura es podrà impartir durant varis semestres i amb consultors 
diferents o no. 

Un semestre no tendrà existència en el cas de no haver-hi assignatures i/o 
consultors. 

Per a cada una de les entrades diferents hi haurà una assignació a l’entitat 
associativa Consultor2Assignatura. 

La relació  semestre té assignatura: Un semestre ha de tenir com a mínim una 
assignatura i una assignatura es podrà impartir en més d’un semestre. 

La relació consultor imparteix assignatura: Un consultor sempre impartirà com a 
mínim una assignatura, (o haurà impartit dins el passat),  però pot haver-hi 
assignatures donades d’alta i no cursades el present semestre. En aquest cas no 
hi haurà entrada dins l’entitat associativa. 

Els documents pertanyen a una assignatura, ja que són específics, però en no ser 
obligatoris, no cal que totes les assignatures tenguin documents. 

Un consultor desa documents, cap o varis, però tot document diferent serà desat 
per un únic consultor. En tot cas si és rescrit per un segon consultor que modifiqui 
el document, s’eliminen les dades del primer consultor. 

Tipus i extensió són dos atributs variables dels documents, que generen una 
estructura d’herència de la classe de documents. 

Pla Docent, comunicacions i PAC’s són tres classes que hereten els atributs de 
document i els modifiquen per especialització. 
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5.4.2 Cas d’ús cercar documents: 

 
Fig. 6.  Diagrama de persistència del cas cercar documents 

 

Explicació del diagrama: 

Un consultor imparteix una assignatura, i té accés al sistema 

Si al llarg d’un semestre hi ha una assignació d’una assignatura a un consultor, els 
seus documents apareixeran amb la informació del seu autor. En cas d’haver-hi 
documents de consultors de semestres anteriors i que en l’actual no exerceixin, 
aquest apareixeran com anònims i no es podran cercar pel camp consultor. 

Les cerques es poden fer per cada un dels camps que hi ha la taula Documents. 

Hi ha documents que no han de ser visibles, ja que encara no s’han publicats.  
Només hi tendran accés aquells consultors que tenguin assignada actualment 
l’assignatura a la qual pertany el document cercat.  Seria el cas, per exemple,  
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d’una solució d’una PAC.  En aquest cas apareixerà ressaltada amb un color 
diferent si la cerca un consultor autoritzat i el document no apareixerà en cas que 
el consultor no estigui autoritzat per pertànyer a aquella assignatura. 

Finalment, cada línia del resultat de la cerca, tendrà un enllaç a la ruta d’on està 
desat el document; es poden fer còpies dins el disc local, però no pas modificar les 
dades dins el servidor. 
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5.5 Diagrames de classes frontera. 

5.5.1 Desar documents   
 
 
 

Fig. 7.  Diagrama de classes frontera de desar documents 
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5.5.2 Cercar documents  
 

 
Fig. 8.  Diagrama de classes frontera de cercar documents 
 
 

5.5.3 gestiona assignatures. 

 
Fig. 9.  Diagrama de classes frontera gestionat per part de l’Administrador 
 

La altres casos d’ús de l’administrador són similars: es tria una opció, es passa 
directament al seu gestor i es consulta, modifica o afegeix a la base de dades. 
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5.6 Descripció de processos en llenguatge 
pseudoestructurat. 

 

5.6.1 Pseudocodi del cas DesaDocuments 
Connectar 
Consulta a BBDD: usuari,password 
si consulta existeix  

aleshores mostrarFormulari; 
sino   Validar usuari; 
 
Formulari 
consulta assignatura2consultor; 
mostra assignatures del consultor; 
seleccionar assignatura;   
mostra tipus Document; 
seleccionar Tipus;   
mostra Semestre actual; 
mostra Semestre proper; 
si seleccionar Document = Pla Docent  

llavors seleccionar semestre proper   
sino seleccionar semestre actual   

omplir descripció;   
omplir data validació;   
seleccionar arxiu; 
enviar a proces. 
 
 
Proces 
comprovar directori semestre; 
si semestre no existeix,  

aleshores crear dir_semestre; 
si assignatura no existeix,  

aleshores crear dir_assignatura; 
si tipus Document no existeix,  

aleshores crear dir_tipus Document; 
si Document es solució,  

aleshores crear dir_solucio; 
si Document és comunicació 

aleshores cas 1 crear dir_aula; 
      cas 2 crear dir_grup; 
      cas 3 crear dir_individual; 

si Document és Pla Docent  
aleshores crear dir_semesreProper i dir_assignatura i dir_PlaDocent; 
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Carregar: 
Filtratge d’extensions i mides 
 si formats no acceptats 
  aleshores finalitzar 
 sino 

Si no existeix arxiu 
 aleshores desar-lo a la ruta creada 
Si existeix arxiu 
 aleshores desar-lo temporalment 

Si veure antic document 
 aleshores veure’l 
Si vull reescriure  
 aleshores copiar-lo 

 desarDocument 
 fi sino 

Actuallitza bbdd 
 
 
 
 

5.6.2 Pseudocodi del cas CercarDocuments 
 
consulta assignatura2consultor; 
llistes dinàmiques pel formulari 
consultatomeu;  
Si data vàlida o document propi o tipus nom no obligat 

aleshores mostra document 
Si data no vàlida 
 aleshores mostra emfatitzat 
Donar ruta del document 
Donar dades complementàries. 

  
 
 

5.6.3 Pseudocodi del cas d’us gestió consultors 
 
Mostrar formulari 
si informació  

aleshores mostra informació 
si tanca ajuda  

aleshores tanca 
si afegir  

aleshores afegeix 
retorna al menú 

si modificar 
 aleshores mostra dades 
 modifica 
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retorna al menú 
si esborrar i casella no activada 
 aleshores mostra informació 
 si casella activada 
  aleshores esborra 
 retorna al menú 

 

 

5.6.4 Pseudocodi del cas d’us gestió assignatures 
 
Mostrar formulari 
si informació  

aleshores mostra informació 
si tanca ajuda  

aleshores tanca 
si afegir  

aleshores afegeix 
retorna al menú 

si modificar 
 aleshores mostra dades 
 modifica 

retorna al menú 
si esborrar i casella no activada 
 aleshores mostra informació 
 si casella activada 
  aleshores esborra 
 retorna al menú 
 
 
 

5.6.5 Pseudocodi del cas d’us gestió assignació 
 
Mostrar formulari 
si informació  

aleshores mostra informació 
si tanca ajuda  

aleshores tanca 
si mostrar llista assignats 
 aleshores mostra llista 
si assignar  

aleshores si tornar 
 mostra llista 
 aleshores torna 
 sinó assigna 
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si esborrar 
aleshores si tornar 
 mostra llista 
 aleshores torna 
 sinó esborra 

retorna al menú 
 
 
 

5.6.6 Pseudocodi del cas d’us gestió extensions 
 
Mostrar formulari 
si afegirExtensió 
 aleshores si icona permés 
  aleshores desa ruta icona  
       desa registre 
si ModificaExtensió 
 aleshores canvia icona 
si esborra extensio 
 aleshores esborra registre 
retorna a formulari 
 
 
 

5.6.7 Pseudocodi del cas d’us gestió tipus documents 
 
Mostrar formulari 
si afegirTipus 
 aleshores afegeix 

 desa registre 
si ModificaTipus 
 aleshores mostra dades 
 modifica registre 
si esborra tipus 
 aleshores esborra registre 
retorna a formulari 
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5.7 Disseny de les pantalles: 

5.7.1 Interfícies d’usuari Cercar Documents.  

Té varis processos diferenciats. 

5.7.2 Descripció connectar.php 

Per començar, tenim una pàgina per validar-se els Consultors:  connectar.php 

En aquesta finestra posem el nom i clau de pas que estaran dins una base de 
dades, que són dos camps de la taula Consultors, aquestes dades seran 

introduïdes per l’administrador del 
sistema al donar-se d’alta un nou 
consultor.  

 

 En el cas que el consultor existís a la 
taula i no impartís cap assignatura el 
present semestre, també podria entrar, 
però a la següent pantalla no tendria 
cap funcionalitat activada.  

Si no s’han donat les dades d’Usuari i 
Clau de pas, surt un missatge d’error de 
dades,  no ens deixa entrar al sistema i 
ens demana les claus de pas de nou. 

Si les dades són correctes anem a la 
pàgina formulari.php 

 

Fig. 10.  Disseny pàgina connectar.php 
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5.7.3 Especificacions i restriccions 

Tenim el consultor que enguany no té cap assignatura assignada: 

id  usuari  password  nom  cognom1  cognom2  foto  

16 a a consultor inactiu Deprova fotos/fals.gif 

El resultat és una errada a la base de dades, ja que formulari.php, obre les llistes 
de forma dinàmica i necessita tenir la id del consultor en una entrada amb el 
semestre actual i una assignatura donada d’alta: 

 

Fig. 11.  Disseny pàgina formulari.php en cas de no tenir cap assignatura assignada i 
haver-se validat 

 

5.7.4 Part del codi més representatiu de connectar.php 

Hi ha un codi generat per Dreamweaver per a identificar els usuaris de sessió dins 
unes variables globals. 

Un altre que redirecciona en cas d’error d’identificació a la mateixa pàgina o 
presenta formulari.php 

Veure codi adjunt connectar.php 

 



UOC - ETIS 
Bartomeu Perelló Monserrat 

TFC E-learning PROPOSTA E:  
Disseny d’un web de gestió de recursos  

 

Anàlisi, disseny i implementació d’un aplicatiu gestor de documents produïts  
pel professorat d’un departament d’educació virtual.    Pàg. 50 de 81 

5.7.5 Interfícies d’usuari. formulari.php 

 

 

Fig. 12.  Disseny de la pàgina formulari.php en cas de tenir alguna assignatura 
assignada i haver-se validat 

5.7.6 El codi més representatiu de formulari.php 

Descripció: 

1.Encapçalament: 

A la capçalera apareix la fotografia i el nom del consultor validat. Codi mostrat 
d’una consulta a la base de dades. 

Si algun camp no es troba desat dins la base de dades, apareixerà un null, en el 
cas de la foto, una referència a una imatge no trobada. 

 

2.Funcions: S’informa que hem entrat dins la funcionalitat de desar documents i la 
possibilitat d’anar a la funcionalitat de cercar documents.  En lloc de presentar un 
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menú de les funcionalitats permeses un cop validats al sistema i per guanyar en el 
golf d’execució, s’entra directament en el formulari per anar a desar documents  

 

3.Formulari: semestre. 

Aquesta dada es creada dinàmicament pel sistema. Tenim la funció 
SemestreActual() calculada sobre l’hora local del servidor. 

 

4.Formulari: llista d’assignatures. 

Si un consultor té assignades vàries assignatures el present semestre a la taula 
Consultor2assignatura, apareixerà una llista desplegable i dinàmica amb les 
opcions de les assignatures assignades al consultor validat. 

 

Fig. 13.  Disseny pàgina formulari.php menú desplegable d’assignatures. 

5.Restriccions: Només han d’aparèixer les assignatures del semestre actual, per 
això es fa una consulta a la base de dades, es restringeixen les assignatures del 
present semestre. 

 

6.Formulari. Tipus de Documents: 

Aquí tenim la possibilitat d’escollir el tipus de document que desitgem desar.  
Exceptuant-ne el cas de Pla Docent.  També es genera de forma dinàmica amb 
una consulta directa sobre la taula tipus. 
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Fig. 14.  Disseny pàgina formulari.php desplegable del tipus de documents 

7. Restriccions: No ha d’aparèixer el Pla Docent, ja que aquest ha de ser un 
document que es redactin al llarg del semestre actual pel proper semestre. La 
solució per no aparèixer a la llista passa per conèixer la id = 10 del tipus Pla 
Docent (És una limitació que no controla el sistema de forma dinàmica, en cas de 
modificar-se aquestes dades, s’ha de fer constar als futurs administradors). 

 

8.Formulari. Descripció. 

És un camp de text de 7x60 caràcters, amb un valor inicial de –descripció del 
document— No té cap restricció i, a més, és opcional. 

 

9.Formulari. Data Validació: 

Aquesta és la data escollida per fer el document visible a tots els consultors...  

10. Restriccions:  

• Si s’escull una data passada, el sistema ha d’imposar la data d’avui.  
• Les dates s’han d’escollir d’un desplegable.  
• Els mesos d’un semestre són fixos per Primavera  i els altres per Tardor.  
• Gener d’un any qualsevol, és un més que pertany a la Tardor de l’any anterior. 
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S’han creat unes funcions per determinar aquests valors: 

esTardor(): Ens diu que de setembre a gener es tracta de Tardor i retorna cert, 
sinó serà primavera. S’ha de tenir en compte que gener de 2006 pertany al 
semestre Tardor_2005, la resta de mesos corresponen a un semestre de l’any en 
curs. 

11.Formulari. Pla Docent: 

Tenim l’opció d’una casella de verificació  per  optar a desar el Pla Docent. S’ha de 
tenir en compte que es tracta del SemestreProper() i que anul·larien la resta de 
dades del formulari a excepció de l’assignatura.  

La forma d’anul·lar les dades serà amb un condicional dins la propera pàgina  
(proces.php), que processarà de forma diferent les dades segons les entrades del 
formulari.  Les restriccions fetes dinàmicament segons l’hora local del servidor. 
Només es permet el Pla Docent pel semestreProper. 

 

5.7.7 Descripció proces.php 

Un cop confirmades les dades del formulari, entrem dins una nova pàgina de 
proces.php.  Té tres parts diferenciades i un tractament de codi en funció de les 
dades demanades al formulari: 

1. Informació del traspàs de dades i la seva confirmació. 

 
Fig. 15.  Disseny de la confirmació de dades a la pàgina proces.php 
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Hi ha una opció que permet tornar al formulari en cas d’alguna errada:   

Es presenten les dades que hem introduït voluntàriament com són: l’assignatura, la 
descripció i la data de validació. 

També apareixen les dades generades dinàmicament, que són el semestre i el 
directori on es desarà el document. 

Excepció: En el cas de posar una data de validació anterior a la data d’avui, 
apareixerà un missatge d’error i el sistema procura imposar la data d’avui: 

 

Fig. 16.  Disseny de la confirmació d’errada a l’hora de posar la data i el sistema imposa la seva 

En el cas de ser un document de Pla Docent, no cal fer cap càlcul i senzillament el 
sistema proporciona la data d’avui com a data de validació, o bé “sempre visible”. 

 

5.7.8 Part del codi del procés proces.php 
Una part del codi ha de controlar els mesos de 28, 30 i 31 díes.  Si un més té 
seleccionats més dies del que pot tenir realment, es posarà el valor màxim 
d’aquest.  Els mesos només es poden seleccionar del semestre actual, per això no 
es poden triar per error un més d’un altre semestre. 

El sistema no ha de permetre que febrer tengui més de 28 dies i que març, juny, 
setembre i novembre, com a màxim 30. No es contemplen els anys bixests. 

També ha de tenir cura de la data actual i de la de validació, es controla que no 
posem una data de validació anterior a la data actual. 

La ruta de l’arxiu es genera dinàmicament en funció de les dades introduïdes al 
formulari: 

Per al Pla Docent, necessito la ruta de l’arxiu, 2006_Primavera/TUR/PlaDocent. 
Per trobar el primer directori ho fa amb la funció SemestreProper(), pel segon 
directori, una funció que entra la id de l’assignatura i em retorna el codi i finalment 
el tercer directori, serà PlaDocent.   

Pel nom de l’arxiu serà similar: 2006_Primavera_TUR_PlaDocent 
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Nom segonstipus és una funció que amb el paràmetre d’una idtipus retorna el 
coditipus per poder anar generant la ruta i el nom dels documents a desar. 

 

2.Una segona part de proces.php: 

S’accedeix a una funció mkdir_recursive que mira si existeix el directori i en cas 
de no existir el crea, es una part informativa de l’usuari que es podria suprimir a 
l’aplicatiu final.  

 

Fig. 17.  Mostra la informació de la creació de directoris recursiva de mkdir_recursive 

Una variable a tenir en compte l’administrador del sistema seria: 

 $dirlocal = 'C:/apache/htdocs/tomeu/arxius/'; 

 

3. Una tercera part de la pàgina proces.php ens mostra  la ruta on es vol desar 
l’arxiu.   

En aquest cas hi pot haver tres tipus de documents diferents: els de nom obligat, 
on només podrem navegar dins el nostre ordinador per cercar el fitxer a desar; els 
de nom obligat, que ja tenen la ruta  i que ja estarà creada, així com el nom de 
l’arxiu; i el tercer cas, del Pla Docent, que serà similar al de noms obligats, ja que 
no en podem tenir de diferents per a la mateixa assignatura i semestre: 
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Fig. 18.  Mostra el formulari que tendrà la pàgina procés a l’hora de pujar l’arxiu i mostra el nom imposat  
de l’arxiu i la ruta que ens ha assignat el sistema 

 

Es tracta d’una entrada de formulari tipus file. És important la forma de passar el 
file multipart/form-data, ja que sinó, només funcionaria en mode local. 

 

En el cas de comunicacions, tenim l’opció que ens aparegui un camp opcional a 
més del nom de l’arxiu imposat dinàmicament pel sistema.  Així per exemple en 
una comunicació d’aula: 

 

Fig. 19.  Mostra el formulari que tendrà la pàgina procés quan el document a desar sigui del tipus de 
comunicació, es pot afegir un sufix al nom imposat.  

Una comunicació d’aula tendrà un prefix 2005_Tardor_TUR_COM_AULA_ i un 
sufix identificador al darrera, d’aquesta manera el nombre de comunicacions a 
aules es gairebé il·limitada. 

El codi per fer la distinció d’arxius de nom obligatori o opcional serà amb l’ajut 
d’una funció a qui li passem per paràmetres la idtipus i el meu arxiu i retorna la 
possibilitat d’un camp addicional al nom del meuArxiu: 
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5.7.9 Descripció del procés carregar.php 

S’han de tractar diferent els tipus de documents de nom obligat dels que no poden 
tenir prefix. La forma de controlar-ho és saber si ha ocorregut el succés 
prefixmeuArxiu: camp opcional que, en el cas de documents comunicacions, s’ha 
demanat omplir. 

També s’ha de controlar si un document ja està desat amb el mateix nom i 
extensió, per això caldrà un condicional de si ja s’ha demanat reescriure o no.  De 
tal manera,  les variables passades amb camps ocults des de proces.php seran 
rebudes com a post, però les generades dins carregar.php no vendran de cap 
post.  Si el document amb els mateixos nom i extensió no existeix, es desa 
directament al destí marcat. 

Tenim dues possibilitats amb l’arxiu que vull desar: 

1. Que no s’hagi pujat abans. Es desarà l’arxiu temporal que hem cridat al lloc 
definitiu. 

2. Que ja hi sigui i es vulgui veure l’antic per saber si he de reescriure o no. S’haurà 
de desar l’arxiu temporalment perquè, en cas de veure l’antic s’ha de poder veure 
abans de substituir-lo i optar a tornar al formulari o reescriure’l. 

També caldrà filtrar els diferents arxius segons la mida. 

Podria prohibir-se expressament algunes extensions indesitjables com exe o dll. 

En aquest cas, cridem una funció error($error) definida dins el mateix carregar.php 
per mostrar els missatges d’error: 

 

Fig. 20.  Un cop a la pàgina carregar.php. hi ha un seguit de missatges d’errors produïts pels filtres dels 
arxius a desar. 
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Les extensions poden estar (hi han d’estar per ser vàlides) desades dins la base 
de dades a la taula extensions, Una cerca dinàmica sobre la base de dades 
permetrà comparar l’extensió de l’arxiu pujat amb les permeses. El missatge d’error 
seria: 

 

Fig. 21.  Un cop a la pàgina carregar.php. hi ha un  error al no tenir la ext .dll a la taula extensions. 

 

El en cas de l’arxiu ja existir i no s’ha produït el succés reescriure. Per això caldrà 
desar-lo temporalment dins la $rutaTemporal="C:/apache/htdocs/tomeu/arxius" 
Una altra variable a tenir en compte per l’administrador. 

En el cas d’existir l’arxiu i tenir la voluntat de reescriure´l, tenim un codi diferent per 
a cada cas:  copy($rutaTemporal,$rutaTotal."/".$meuArxiu.$ext ) i  
move_uploaded_file ( $_FILES ['ArxiuPujat']['tmp_name'],$rutaTotal); 

Després d’aquestes accions, caldrà desar les dades a la taula documents, només 
cal preparar les dades i aplicar la funció desar base de dades. 

 

2. A la zona central apareix una informació addicional que podria suprimir-se i 
indiquen les variables que s’estan manejant al llarg del procés: 

 

Fig. 22.  Informació del traspàs de variables de proces.php a carregar.php.. 
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5.7.10 Disseny de les classes frontera: CercarDocuments: 

Inicialment,  un cop s’ha validat el consultor al sistema, es presenten les dades del 
consultor validat, a més de l’enllaç de desar nous documents. 

Un formulari ens permet fer una cerca dels documents desats a la base de dades 
amb diferents variables de cerca. 

 

Fig. 23.  Mostra la pantalla i el formulari de cercar.php 
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5.7.11 Codi cercar.php 

La primera part és similar a altres pàgines mostrades.  

Dins l’apartat dels formularis i en obrir la pàgina, hi ha la possibilitat de no mostrar 
cap document, si demanem cercar sense introduir cap data, per defecte  tenen el 
valor “tot” i ens mostraria tots els documents amb data de validació certa.  En cas 
contrari, la cerca s’anirà restringint en funció de les opcions demanades a les 
llistes. El seu codi és calcular la variable $consultatomeu. 

Un cop feta la consulta, només caldrà presentar els camps d’una forma curiosa i 
entenedora dins una taula. 

 
Fig. 24.  Mostra la pantalla  de la llista de documents trobats segons les variables de la cerca. 

 

En el cas de ser un consultor que tengui alguna prova o solució amb una data 
futura, només serà visible pels consultors assignats a tal assignatura. 
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Un exemple de cerca de PAC1 tots els consultors, assignatures i extensions 
efectuada per la consultora de Filologia Catalana. 

 
Fig. 25.  Mostra la pantalla  amb la llista de documents trobats. El remarcat en vermell,és una ppt de Aina 
Abraham, encara no està publicada i només és visible per ella. 
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5.8 Funcionalitat Administració del sistema. admin.php: 

5.8.1 Disseny de les classes frontera: gestió assignatures: 

Pot afegir, modificar o esborrar assignatures.  Per modificar o esborrar disposa 
d’una llista dinàmica per elegir l’assignatura a modificar o esborrar. A més a més, si 
hom vol esborrar, caldrà que activi la casella de verificació o en cas contrari 
apareixerà un missatge d’error. 

També ofereix informació contextual de com s’ha d’actuar per a gestionar els 
consultors (aquesta ajuda es mostra dins el mateix quadre del formulari) 

 

Fig. 26.  Pantalla de admin.php, mostra les cinc funcionalitats de l’administrador. 

 

Per afegir una nova assignatura, caldrà omplir tots els camps de nom i de codi, el 
codi seran tres lletres proposades per la direcció de la UOC.  L’administrador pot 
consultar a la llista els noms de les assignatures existents per si vol modificar-ne 
les dades en el cas d’una errada en algun dels camps entrats o per si es decideix 
modificar el nom d’alguna assignatura. 

Les accions del formulari es gestionen dins una altra pàgina: altaAssignatura.php 
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Fig. 27.  Pantalla d’altaAssignatura.php, la pàgina encarregada de gestionar les funcions de alta, baixa o 
modificació d’assignatures.  Només és visible la de modificacions, ja que les altres són transparents a 
l’usuari. 

 

El cas d’esborrar, seria molt poc freqüent, ja que si una assignatura no és a 
aquesta taula, no es podrà fer la cerca de documents redactats per a ella, encara 
que les rutes d’aquests estiguin desades correctament a la base de dades. Un cop 
esborrada l’assignatura, ja no apareixerà a la llista dinàmica de admin.php 

En cas de donar d’alta alguna assignatura, cal introduir totes les dades, sinó es 
dóna una errada MySQL.  
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5.8.1.1 Les ajudes informatives dinàmiques: Assignatures 

La informació per a l’administrador surt de forma dinàmica a cada una de les 
funcionalitat que tenim.  En el cas d’Assignatures tenim: 

 
Fig. 26b.  Pantalla de admin.php, mostra ajuda per gestionar les assignatures. 

 
 

 

5.8.2 Codi adminAssignatures.php 
 

Té tres apartats diferents en funció de si volem modificar, crear una nova entrada o 
esborrar tot un resigtre.  Cada cas per separat seràn consultes a l abase de dades 
sobre la taula assignatura. UPDATE, INSERT INTO, DELETE. 

En cas d’esborrar i crear, retorna directament a admin.php, i l’administrador no 
veu cap altre moviment més que la llista desplegable d’assignatures ha canviat.  
Per a modificar, cal mostrar les dades en pantalla i fer les modificacions pertinents. 
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5.8.3 Disseny de les classes frontera: admin.php-Consultors: 

Pot afegir, modificar o esborrar consultors.  Per modificar o esborrar disposa d’una 
llista dinàmica per elegir el consultor a modificar o esborrar. A més a més, si hom 
vol esborrar, caldrà que activi la casella de verificació o en cas contrari apareixerà 
un missatge d’error. 

També ofereix informació de com s’ha d’actuar per a gestionar els consultors 
(aquesta ajuda es mostra dins el quadre del formulari) 

 

Fig. 28.  Detall de menú desplegable d’admin.php Pàgina de formularis per a la gestió dels consultors 

 

Sempre s’haurà de posar un usuari i password diferent per a cada consultor,  
L’administrador pot consultar a la llista els noms d’usuari ja assignats, en cas de 
desar-ne un amb el mateix usuari, crea un error MySQL 

Las accions del formulari es gestionen dins una altra pàgina: altaConsultor.php 

Un consultor podrà modificar les seves dades, com és el cas de renovació de 
fotografies, es pot voler canviar la clau d’accés, però s’ha de tenir present que no 
convé esborrar-lo, ja que els documents estan relacionats amb la idconsultor i 
aquest camp és incrementable automàticament i ens podria crear un problema a 
l’hora de trobar documents desats amb la id anterior 

En esborrar-se definitivament un consultor, no es podran trobar ja mai més els 
seus document dins la bbdd. Al esborrar les dades de Consultor, també ho ha de 
fer necessàriament de consultor2assignatura. 
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En cas de donar d’alta algun consultor cal introduir totes les dades, sinó, es dóna 
una errada MySQL. També cal que la fotografia sigui jpg o gif, ja que hi ha un filtre 
que obliga aquests formats. 

En el cas de modificar, presenta una altre interfície: 

 

Fig. 29.  Detall del menú AltaConsultor, en el cas de modificar. 

 

 

5.8.3.1 Les ajudes informatives dinàmiques: Consultors 

La informació per a l’administrador surt de forma dinàmica a cada una de les 
funcionalitat que tenim.   

 
Fig. 26c.  Pantalla de admin.php, mostra ajuda per gestionar els consultors. 
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5.8.4 Codi adminConsultors.php 
 

El codi serà similar a la funció de gestiona les assignatures, amb la particularitat 
que aquí hem de poder pujar un arxiu per  la fotografia del consultor i aquesta es 
limita als format jgp i gif. 

Quan esborrem un consultor dins el semestre actual, caldrà eliminar també les 
seves dades de la taula d’assignacions consultor2semestre, ja que les consultes a 
aquesta taula ens produirien un error de consulta MySQL. 

Però, el més oportú és no esborrar cap consultor, a més que no faci varis 
semestres que ja no treballi per la UOC.  Amb relativa freqüència, un consultor 
antic, pot renovar contracte desprès d’un període d’excedència. 
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5.8.5 Disseny de les classes frontera: admin.php-Assignar: 

La gestió d’assignar assignatures a consultors per a un semestre: 

Aquesta és la funcionalitat de la entitat associativa que relaciona les id de les 
assignatures, consultors i semestres.  Aquesta funció és essencial a l’inici de cada 
semestre. Per això caldrà poder afegir o esborrar entrades, no caldrà fer 
modificacions, ja que una modificació suposa esborrar l’entrada errònia i escriure-la 
de nou. 

 
Fig. 30.  Formulari per assignar assignatures a consultors. 

 

Aquesta funcionalitat té tres llistes dinàmiques que ofereixen: la primera les id dels 
consultors, però mostra els seus noms i cognoms; la segona, les id de les 
assignatures, però mostra els codis i el nom complet; i la tercera llista es fa de 
forma dinàmica, només permet el semestreActual() i el semestreProper(), ja que 
només es poden manipular les dades al llarg d’un semestre, en el cas d’una baixa 
i/o alta inesperada de consultors i les altes pel semestre proper, abans d’iniciar-lo. 

Com que la llista es crea de forma dinàmica, amb funcions que generen el nom i no 
la id de Semestre,  el sistema ha de tenir una funció que en cas de tenir un 
semestre a la llista que no sigui dins la taula Semestre, s’haurà d’afegir una nova 
entrada amb una id incrementada automàticament i el camp del semestre amb 
semestreProper(). 

Com les altres funcionalitats té un punt d’informació, aquesta la treu de 
ajudes/adminAssigConsultor.html i a més la possibilitat de visualitzar les entrades 
de la llista. 

En aquesta llista, en lloc d’aparèixer l‘idassignatura, s’afegeix el codi de 
l’assignatura; en el lloc de l’idconsultor, també mostra el nom i cognoms dels 
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consultors; per la idsemestre, que es troba, ja que l’entrada és una funció calculada 
sobre l’hora local del servidor i el semestre en qüestió. 

 
Fig. 31.  Com queda el formulari  de la fig 30 i s’ha demanat mostrar assignacions. 

 

Per assignar assignatures a consultors o desfer assignacions, cal anar al formulari 
que ens porta a altaConsultor2Assignatura.php.  Aquesta pàgina ofereix  dues 
possibilitats en funció de si volem afegir o eliminar una entrada.  L’entrada es 
mostra dins una taula verda i la possibilitat de refer l’acció o afegir/esborrar segons 
el cas. A més, ens mostra la llista actualitzada en cada moment. 

 

Fig. 32.  Un cop demanada una assignació es traspassen les dades a altaConsultor2Assignatura, es 
demana si és correcta la sol·licitud o refer el cas 
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5.8.6 Codi altaConsultor2Assignatura.php 

Tenim una funció que mostra les dades: mostra_ass(), que ens presenta la taula 
amb les assignacions fetes el present semestre i també pel semestres anteriors.  A 
més de mostrar les dades de les idconsultor, idsemestre i idassignatura (camps de 
la taula) fa unes cerques sobre les taules consultor per extreure’n el nom i 
llinatges, i ordenar-los alfabèticament, altre consulta sobre la taula assignatura, 
per presentar-nos el codi (igualment podria mostrar el nom de l’assignatura) i 
finalment una funció que retorna el nom del semestre de la taula semestre. 

Per  esborrar un registre o afegir-lo consisteix en una acció prou senzilla sobre la 
taula consultor2assignatura. 
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5.8.7 Disseny de les classes frontera: admin.php Extensions: 

La gestió d’extensions serveix per afegir o esborrar extensions dels formats dels 
documents permesos pel sistema.  Aquesta funcionalitat serà poc utilitzada però 
permetrà el filtratge de documents a l’hora de pujar-los al servidor. 

 
Fig. 33.  Formulari de admin.php per gestionar les extensions.  Filtre de formats. 

Es pot demanar informació com a la resta de funcionalitat amb 
ajudes/adminextensions.htm. 

En cas de voler esborrar i no marcar la casella de verificació, també ho indica amb 
un missatge. 

Per afegir, cal omplir tots els camps. L’extensió ha de tenir quatre dígits i ha de 
començar amb un “.”. 

La icona ha de ser forçosament format gif o jpg, i un cop premem el botó 
AfegirExtensio, es va a la pàgina desaextensions.php, s’incrementa una entrada a 
la taula extensions, amb una id incrementable, una extensió i la ruta d’una icona.  
Per altra banda s’ha de desar l’arxiu dins una ../arxius/rutaicones/ per trobar-lo a 
l’hora de mostrar la extensió en els llistats de la cerca de documents. 

En cas de voler modificar les dades, se seleccionarà de la llista dinàmica 
d’extensions la que es vol modificar. Apareixerà un quadre amb la possibilitat de 
modificar les dades de la icona. Si es vol modificar l’extensió, s’haurà de esborrar 
el registre. 

 

Fig. 34.  Detall de  Modifica de desaExtensio.php 
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Un cop modificada la icona retorna a admin.php 

Si volem esborrar, s’esborra i retorna a admin.php amb el registre eliminat de la 
llista.  

 
 
 

5.8.8 Codi desaesxtensions.php 

Hem de tenir un filtre per pujar l’arxiu que sigui format gif o jpg. Una variable 
$directoriicones='icones/', ruta on s’ha de desar les icones que també hauria de 
conèixer l’administrador del sistema. S’usa mkadir_recursive, per crear la ruta en 
cas de ser la primera extensió que  es desi. 

La resta de codi per afegir, modificar o esborrar és similar que el d’altres casos de 
gestió descrits anteriorment. 
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5.8.9 Disseny de les classes frontera: admin.php: Tipus de Documents 

La gestió del tipus de documents serà molt esporàdica. En cas d’esborrar o 
modificar el codi d’un tipus de document, ens pot dur problemes amb els 
documents desats, ja que les rutes dels directoris es creen segons aquestes 
dades. 

 
Fig. 35.  Formulari admin.php per gestionar tipus de documents 

Per afegir un tipus de document nou, caldrà escriure el nom, seleccionar si és 
obligat o opcional i s’ha de tenir clar quin codi hi posem. S’afegeix anant a la 
pàgina desatipus.php que un cop ha desat el registre a la base de dades, retorna a 
la pàgina admin.php 

Per modificar, cal escollir un registre de la llista dinàmica i  es  fan els canvis 
pertinents, un cop conformat, es passa directament a admin.php i es pot comprovar 
que l’actualització està feta consultant la llista dinàmica d’extensions. 

 
Fig. 36.  Detall de  Modifica de desaTipusDoc.php 

Per esborrar, cal activar la casella de selecció i confirmar. L’actualització queda 
visible al refrescar-se la pàgina admin.php  El seu codi: similar al de  les altres 
funcionalitats. 

 
 

5.8.10 Codi desatipus.php 

No es descriu al ser similar a al cas anterior 
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5.9 Valoració econòmica del projecte 

Si ens avenim que tot treball té un cost econòmic variable, podrem concloure que 
difícilment es pot posar preu al present Treball Fi de Carrera. 

Uns poden considerar el temps com a  mesura econòmica. Altres dirien que el 
temps de lleure no té preu.  Uns altres, que el temps d’aprendre és un guany 
immesurable. No hi ha consens. 

Per altra banda els materials usats són un simple ordinador que s’utilitza per altres 
menesters. El programari és de lliure divulgació. I les hores que corren... són 
immaterials. 

Amb la relativitat dels subjectes que hi intervenen, la millor forma de pagament 
seria veure funcionar el codi generat. Aplicat a una tasca per la qual fóra pensat. 
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5.10  Capítol últim amb les conclusions. 

Les conclusions que puc arribar, a més de ser purament personals, seran totalment 
subjectives, i especialment sobrevalorades, des del moment que  es redacta 
aquest capítol un cop acabada la feina encomanada i veure de prop la fi del camí 
que vaig començar fa cinc anys. 

El resultat d’aquest aplicatiu, potser no s’aprofiti per ningú més que per mi matiex. 
Per una banda, ha estat un instrument d’autoaprenentatge que desaré a la lleixa 
dels records. Per l’altra, penso desenvolupar aquest aplicatiu, materialitzant-lo com 
a gestor de documents pel departament de Matemàtiques de l’IES Felanitx, on 
treballo i suposo on hi espero la jubilació. 

Per això, i per no estendre’m massa, i com a darrera conclusió, veig el present 
document com un resum de la posada en pràctica d’algunes de les assignatures 
que he anat estudiant al llarg de la carrera; també veig l’aplicatiu, com un conjunt 
d’idees estructurades, anàlisi i disseny de les interfícies per facilitar la comunicació 
entre les màquines i els usuaris, que he estudiat a unes altres assignatures. I 
acabo dient, que llàstima que es disposi de tan poc temps, que no deixa la 
possibilitat de reflexionar els resultats. 
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6 Glossari. 
Paraula classe descripció 
Actor Terme Persona o programa que protagonitza una acció. 
Admin.php Pàgina php Pàgina principal per gestionar el sistema 
AdminAssig.html 
Consultor.htm 

Pàgina htm Ajuda contextual de admin.php 

Adminassignatures Pàgina htm Ajuda contextual de admin.php 
Adminconsultor.htm Pàgina htm Ajuda contextual de admin.php 
Adminextensions.htm Pàgina htm Ajuda contextual de admin.php 
Administrador Entitat Un usuari amb privilegis i que té la funció de fer 

funcionar l’aplicatiu. 
AdminTipusDoc.htm Pàgina htm Ajuda contextual de admin.php 
AltaAssignatura.php Pàgina php Gestiona les altes, baixes i modificacions de la taula 

assignatura. 
AltaConsultor2 
Assignatura 

Pàgina php Assigna les assignatures als consultors al llarg dels 
semestres. 

AltaConsultors.php Pàgina php Gestiona les altes, baixes i modificacions de la taula 
consultors. 

Apache Programa Executable resident al servidor, que proporciona 
pàgines web als clients. 

Aplicatiu Terme Conjunt de programes informàtics que desenvolupen 
tasques específiques en un ordinador. 

AssignarAssignatures Funció Al llarg d’un semestre, hi ha consultors que imparteixen 
una assignatura. Donar-lo d’alta com educadors. 

Assignatura Entitat Matèria didàctica o grups d’educands d’unes 
característiques pròpies 

Carregar.php Pàgina php Permet desar els documents dins el servidor i la ruta 
dins la base de dades. 

Cercar.php Pàgina php Permet cercar documents, dels quals en tenim la ruta 
desada dins la base de dades. 

Classes frontera Terme Interfícies, pantalles informatives, escenaris diferents 
on s’interrelacionen els usuaris i el maquinari. 

Client Maquinari Consumidor dels programes i informació proporcionada 
pel servidor. 

Connectar.php Pàgina php Permet validar als usuaris al sistema 
Consultor Entitat Professor/a, educador/a 
CrearDocuments Funcionalitat Part de l’aplicatiu que permet cercar documents desats 

amb un ordre dins una base de dades. 
CrearDocuments Funcionalitat Part de l’aplicatiu que desa documents a una base de 

dades creant uns directoris de forma transparent a 
l’usuari 

DesaExtensions.php Pàgina php Gestions les extensions. 
DesaTipus.php Pàgina php Gestiona els tipus de documents. 
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Diagrama de 
persistència. 
 

Terme Diagrama que reflexa les entitats que perduraran al 
llarg del temps i que en modificaran les dades. I la 
relació que hi haurà entre elles. 

Directori Terme  Obra de referència que conté informació disposada en 
ordre sistemàtic i que permet la identificació. Ruta. 

Document Entitat Materials elaborats pels educadors en diferents formats 
electrònics 

Dreamweaver Programari Editor complet de codi de pàgines web 
E-learning neologisme Aprenentatge virtual   Treball 
Entitat Terme Conjunt d’elements que tenen característiques 

comunes. 
Extensions Entitat Tipologia o format que caracteritzen els documents 

electrònics 
Finestra emergent Terme Finestra que apareix en determinats aplicatius que 

pretenen informar als usuaris de les accions que fa el 
programari. 

Formulari Terme Sistema que permet el pas de variables entre dues 
pàgines web o entre un servidor i un client. 

Formulari.php Pàgina php Permet donar les dades per desar un nou document. 
Funcions.php Pàgina php Pàgina inclosa en gairebé totes les altres amb codi que 

es repeteix. 
Golf d’execució Terme Temps o accions que s’han de fer per produir-se 

l’efecte esperat. 
Herència Terme Relació de semblança o derivació de dues entitats. 
HTML Llenguatge Llenguatge de programació usat per intercanviar-se 

informació per la web. 
Id Terme Atribut incrementable i generat automàticament al 

crear-se un nou registre a les taules de la base de 
dades. 

Mambo, Nuke Sistemes Dos sistemes de programari lliure que permeten crear 
grans aplicacions usant el programari lliure en forma de 
mòdul incrementables. 

Modificar Funció Canvia les dades de la base de dades o substitueix un 
arxiu per un altre. 

MySQL Programari Sistema i llenguatge de consulta a bases de dades 
relacionals 

Nom_obligat Atribut Tret característic i diferenciador dels documents que 
han de ser únics, com seran el Pla Docent, i les proves 
i solucions d’Avaluació Continuada. 

Normalitzar Terme Aplicar normes, aplicar patrons, Standaritzar. 
PHP Llenguatge Sistema d’intercanvi de codi entre un servidor i un 

client, portable i generat de forma dinàmica. 
Proces.php Pàgina php Crea, de forma transparent, la ruta i calcula el nom del 

document creat.  
Semestre Entitat Curs, període de temps on s’imparteix una matèria a un 

grup determinat 
SemestreActual() Funció Calcula si una data és del semestre actual. 
SemestreProper() Funció Serveix per crear els directoris dels Pla Docent que 

s’estan elaborant pel proper semestre. 
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Servidor Maquinari Ordinador on resideixen les dades o que proveeix la 

informació als clients. 
Tallafocs Programari Conjunt de programes que prevenen de possibles atacs 

informàtics. Firewall 
Tipus de document Entitat Cada una de les tipologies dels documents que tenen 

una funció específica 
Transparent Terme Que no se n’adona, ho fa el programari de forma oculta 

a l’usuari. 
Trial Programari Versió gratuïta i de prova 
Usuari Actor Persona que usa l’aplicatiu, seran educadors d’un 

departament virtual 
Validació Funció Un document té una data de publicació a partir de la 

qual ja no es podrà modificar i serà visible per tots els 
usuaris de l’aplicatiu. 

Variable global Terme Valor que perdura mentre no s’aturi l’aplicatiu. 
Visualitzar Funció Permet veure un document coneguda la seva ruta o 

directori. 
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7 Bibliografia. 
Apunts de Base de Dades i d’Enginyeria de Programari cursades a la UOC 
 
Informació del funcionament del Mambo 
http://www.cornetdetap.com/ 
 
Informació d’un lloc web amb Nuke 
http://www.clubjoancapo.com/ 
 
Informacions variades sobre  php 
http://www.webestilo.com/ 
 
Instal.lació del php + Apache + Nuke 
http://www.webestilo.com/php/php08a.phtml 
 
Curs no gratuït 
http://www.adrformacion.com/cursos/php/leccion1/tutorial2.html 
 
Informació complementària 
http://zonaphp.com/ 
 
 
Informació de manual complet. Tot el que s’ha de saber i un poc més 
http://www.php.net/manual/es/ 
http://es.php.net/manual/es/ 
 
 
Varis Molt útil 
http://www.programacion.com/ 
 
He comprat dos llibres: 
DREAMWEAVER MX 2004. DESARROLLO DE PÁGINAS WEB DINÁMICAS CON PHP Y MYSQL. 
ISBN: 8478976094. 
 
PHP-NUKE 
ISBN: 8441518750. 
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8 Annexos. 
Codi de les diferents pàgines de l’aplicatiu. 

Administrador 

admin.php 
altaAssignatura.php 
altaConsultor.php 
altaConsultor2Assignatura.php 
deaextensions.php 
desatipus.php 
\ajudes\adminconsultor.htm 
\ajudes\adminassignatures.htm 
\ajudes\adminAssigConsultor.htm 
\ajudes\adminextensions.htm 
\tomeu\ajudes\adminTipusDoc.htm 
 
 

Consultor 

connectar.php 
formulari.php 
proces.php 
carregar.php 
cercar.php 

 

Presentacions ppt:   

• Una explicant la funcionalitats de l’administrador del sistema i  
• Una altra per informar als usuaris de les diferents pantalles en que es poden 

trobar. 

 

Carpeta amb tot els arxius de l’aplicatiu, la base de dades i les connexions. 

 

Dos documents amb l’estructura de la base de dades: 

• Un d’abans de tenir entrades a la taula documents. 
• L’altra amb les dades després de realitzar les proves del banc de proves. 
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Carpeta Tomeu/arxius/.. amb l’estructura dels directoris creats pel gestor. 

 
Fig. 37.  Detall de  l’arbre de directoris:  

L’arrel és C:/Apache/htdocs/tomeu/arxius, on hi haurà les carpetes de les pàgines de codi. 

 

 

 

 

 


