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1.- INTRODUCCIÓ 
 

 
El present Pla de Treball és realitzat per Albert Gutiérrez, alumne dels estudis d’Enginyeria 
Tècnica en Informàtica de Gestió de la UOC. En aquest document s’exposa l’opció elegida per al 
projecte i es descriu, mitjançant una declaració d’intencions el procés, la metodologia, la 
temporització i les eines a utilitzar per la realització posterior del Treball de Fi de Carrera. 
 
El  Treball Fi de Carrera (TFC) és una assignatura que està pensada per a realitzar un treball de 
síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures de la carrera i que requereixi posar-
los en  pràctica conjuntament en un treball concret. Normalment el TFC és un treball 
eminentment pràctic i vinculat a l’exercici professional de la informàtica. És una assignatura que 
està pensada per ser la darrera que cursi un estudiant en la seva carrera.  
 
Entre els diferents grups de treball disponibles he triat l’estudi de les aplicacions web per al 
treball col·laboratiu i dintre d’aquest grup de treball la opció de fer una aplicació web per a 
correcció automàtica de proves. 
 
Les aplicacions web ens permeten desenvolupar solucions molt potents per al treball 
col·laboratiu. El fet de connectar un grup d’usuaris d’una manera asíncrona, amb independència 
de la plataforma que utilitzin, amb un cost zero de distribució (nomes cal un navegador web) fa 
determinant aquesta tecnologia per aquest tipus d’aplicació. 
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1.2.- OBJECTIUS 
 

 
L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar una aplicació web per a la correcció 
automàtica de proves. L’aplicació es contemplarà com un autocorrector d’exàmens test per la 
UOC, tot i que seria fàcilment extrapolable a qualsevol tipus de sector educatiu (autoescola, 
instituts, acadèmies privades, etc...). Únicament caldria modificar la capa de presentació. 
 
Els objectius, a grans trets, a assolir serien: 
 

- Obligació dels usuaris a identificar-se per tal d’establir un flux de comunicació segur. 
- Tres tipus d’usuaris diferents: administradors, professors i alumnes. 
- Els administradors o secretaris s’encarregaran  de donar d’alta i matricular els 

alumnes i els manteniment d’usuaris. 
- Els professors hauran de crear i modificar els exàmens i tindran la opció de consultar 

el resultat i notes dels alumnes. 
- Els alumnes únicament podran realitzar els exàmens (de les assignatures que 

estiguin matriculats) i comprovar els seus resultats per saber on han fallat. 
 
A l’apartat d’especificació i anàlisi ja s’aniran detallant i desglossant amb més profunditat els 
objectius aquí especificats. 
També, no cal oblidar, tota una sèrie d’objectius que haurien de ser obligatoris per a tota 
aplicació: 
 - Aplicació modular i escalable, per tal de tenir la opció de modificar/ampliar la aplicació 
amb un cost assumible. 
 - Interfície amigable: tot i que anirà destinada a estudiants universitaris de la UOC, no 
tots son informàtics. Ha de ser una aplicació que sigui còmoda d’utilitzar per un futur enginyer 
informàtic, per un estudiant de filosofia o per una persona gran que vol obtenir el permís de 
conduir amb una autoescola que faci servir el nostre software. 
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1.3.- MOTIVACIÓ 
 

 
La principal motivació per realitzar aquest projecte ha estat la oportunitat per actualitzar i 
aprofundir els meus coneixements sobre les aplicacions web. Tot i que actualment no treballo 
d’informàtic i possiblement no ho  faré mai, la programació era la part de la carrera que mes 
m’agradava. I el desenvolupament d’aplicacions web, per la seva facilitat i simplicitat (si ho 
comparem amb ensamblador, c, etc..) resulta molt gratificant pel desenvolupador.  
Aprofundir coneixements de Java, JSP, servlets, html, css, sql, ... Tot és molt interessant i útil, 
des de un punt de vista pràctic. 
A mes d’aquestes tecnologies emprades, la motivació per triar desenvolupar una aplicació per 
la correcció de proves és molt interessant. Resulta una aplicació molt útil per a qualsevol camp 
formatiu. De fet, en quasi tots els camps pedagògics es podria fer servir. Únicament caldria 
canviar una mica la presentació i ja seria completament exportable.  
Per altra banda, el fet d’instal·lar un servidor web d’aplicacions i un sistema gestor de bases de 
dades dona un caire molt mes real a tota la feina que es realitzarà. Deixant d’una banda la imatge 
de estar realitzant un treball per la universitat i endinsar-nos en el mon professional. 
 
 
 
 
 
  



TFC – Aplicació web per a correcció automàtica de proves PAC4 – Codificació i Memòria 
Albert Gutiérrez Anarte 

 
 

 
8 

 

2.- ESTUDI DE VIABILITAT 
 

2.1.- RECURSOS UTILITZATS 
 
 
Per la realització del projecte, els recursos es divideixen en quatre categories: 

- Servidor d’aplicacions: Apache Tomcat Server 8.0.28. Serà l’encarregat de processar 
el codi jsp i generar el codi html. També serà el contenidor de servlets. 

- Base de dades: El sistema gestor de base de dades serà MySQL 5.6, es farà servir la 
versió Community Server ja que és open source. És l’encarregat d’emmagatzemar 
totes les dades de l’aplicació. 

- Lògica de negoci: JSP (Java Server Pages) i Servlets. Mitjançant codi Java s’accedirà 
a la base de dades i s’aplicarà tota la lògica de negoci escaient per tal de generar 
una pàgina web amb codi html. 

- Capa de presentació: html i css, per tal de donar forma a la interfície i a les dades. 
És farà servir la llibrera JQuery per tal de donar una major funcionalitat a tota la 
aplicació a la part client, i que no caigui tot el pes al servidor (per exemple a l’hora 
d’ordenar llistats). Tenint en conta que és una aplicació dintre d’un àmbit educatiu, 
es prioritzarà la compatibilitat amb els navegadors (Google Chrome, Microsoft Edge 
i  Mozilla Firefox)  vers el disseny avantguardista. 

 
El llistat del recursos a utilitzar son: 

- Maquinari: 
o Ordinador portàtil amb CPU Intel Core i7-4720HQ @ 2.6 GHz 
o Memòria 8 Gb RAM i 1 HD 120 Gb SSD pel sistema i 1 HD 1Tb per les dades 

- Programari: 
o Sistema operatiu Microsoft Windows 10. Edició 64 bits 
o Codificació:  

 NetBeans IDE 8.0.2, per codificar tota la aplicació. 
 MySQL Workbench 6.3, per crear la base de dades. 
 Adobe Dreamweaver CC, per la realització de la interfície html. 

o Documentació: 
 Microsoft Office, per la realització dels documents. 
 GanttProject 2.7, per crear els diagrames de Gantt. 
 Visual Paradigm i MagicDraw, per la creació de diagrames UML. 
 Editor d’imatges Microsoft Paint. 
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2.2.- PRESSUPOST 
 

Per la realització d’aquest projecte cal tenir en compte dos tipus de despeses. Per un lloc el cost 
de la tecnologia emprada i per altra banda les hores dedicades a la implementació. 
 
En quant a la tecnologia emprada, el cost és zero. El maquinari utilitzat per el desenvolupament 
ja està amortitzat i el software és de llicència gratuïta. Si que és cert que caldria afegir el preu 
del manteniment de l’aplicació (domini, servidor web, servidor de base de dades, etc..) però això 
anirà en funció de les necessitats de cada client. No és el mateix cost tenir la aplicació allotjada 
a un servidor propi del client, que haver-ho de llogar a una empresa externa. 
 
En quant al cost dels recursos humans, hi hauran tres perfils diferents. El cap de projecte, 
l’analista-programador i el dissenyador gràfic. Suposarem que les jornades diàries son de tres 
hores de mitjana. El cost per hora/perfil i el cost del projecte es detalla a continuació: 
 

- Cap de Projecte: 45€ / hora. 
- Analista-programador: 30€ / hora. 
- Dissenyador gràfic: 25€ / hora. 

 
 
 

TASCA  CATEGORIA HORES COST 

Pla de Treball Cap de projecte 39 1755€ 

Especificació i anàlisis Analista - Programador 45 1350€ 

Disseny Analista - Programador 45 1350€ 

 Dissenyador gràfic 18 450€ 

Codificació, Memòria i Presentació Virtual Cap de projecte 42 1890€ 

 Analista - Programador 150 4500€ 

 Dissenyador gràfic 30 750€ 

  369 12045€ 
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3.- METODOLOGIA 
 

 

La metodologia aplicada al desenvolupament d’aquest projecte tindrà tres fases que s’aniran 
alternant. 
En un primer lloc tenim la fase d’investigació i estudi de la informació, per tal de saber com 
utilitzar de manera optima els recursos disponibles. En segon lloc està la fase d’implementació i 
codificació de la aplicació. Finalment, la tercera fase serà la de documentació de tota la feina 
feta. Aquestes tres fases s’aniran intercalant al llarg de tot el desenvolupament del projecte. 
Aquestes tres fases indicarien la metodologia del projecte des de una perspectiva parcial, tenint 
en conta que s’han realitzat entregues parcials. 
 
Si observem el projecte des de una visió global, com a una única entrega, la metodologia de 
desenvolupament seria la d’un model en cascada, on les etapes es van succeint i cal finalitzar 
una etapa per començar la següent: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el transcurs del desenvolupament de l’aplicació s’han produït alguns desviaments temporals, 

bàsicament produïts per la meva ocupació laboral. El fet de treballar 7 dies seguits amb 7 dies 

de festa a continuació ha fet que el diagrama de Gantt no hagi estat 100% fidel a la realitat. Per 

solucionar aquest desviament (durant la setmana de feina s’han dedicat poques hores al 

projecte) s’ha duplicat la càrrega de treball durant les setmanes de festa per tal d’anar 

equilibrant el cronograma. Amb això, si mirem setmana a setmana el cronograma no es real, 

però en una visió global s’han arribat a acomplir les fites proposades. 
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4.- PLANIFICACIÓ 
 

4.1.- RELACIÓ DE TASQUES 
 

ELECCIÓ DEL PROJECTE 

- Elecció del Projecte: Anàlisi de les diferents propostes de l’àrea i comentar l’elecció 
final amb el tutor. Documentar-se sobre les possibles opcions per triar el TFC. 
Finalment formalitzar la proposta a l’aula del Campus Virtual. 

 

PAC 1. PLA DE TREBALL 

- Estudi del cas: Recollir els requeriments principals i pensar en quin marc de treball 
es situarà el projecte. 

- Redacció del Pla de Treball 
 

PAC 2. ESPECIFICACIÓ I ANÀLISIS 

- Estudi i alternatives: Cercar aplicacions existents que realitzin una tasca similar i 
estudiar les seves funcionalitats i característiques per a utilitzar com a font 
d’inspiració i punt de partida. 

- Anàlisis de requeriments: Enumerar i descriure quins son els requeriments 
funcionals i no funcionals de l’aplicació. 

- Especificació d’actors: Definir quins actors interactuen amb l’aplicació i la seva 
casuística. 

- Diagrama de Casos d’us 
- Model E/R 
- Diagrama de classes 
- Redacció PAC2 

PAC 3. DISSENY 

- Diagrama d’activitat 
- Diagrama de seqüència 
- Prototipatge d’interfícies: Crear un primer esbós de les pantalles que conformaran 

l’aplicació. 
- Redacció PAC3 

 

PAC 4. CODIFICACIÓ, MEMÒRIA I PRESENTACIÓ 

- Codificació: Preparar l’entorn de treball i codificar tota la aplicació. 
- Posada en funcionament: Generar un entorn de prova, fer accessible l’aplicació des 

d’Internet i generar uns registres inicials per poder ser testejada. 
- Testing i correcció de bugs: Realitzar diferents proves a l’aplicació en busca d’errors 

i solucionar-los. 
- Redacció de la memòria: Documentació final del projecte. 
- Presentació virtual: Realització del vídeo i la documentació visual per tal de 

presentar el projecte al consultor. 
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4.2.- DIAGRAMA DE GANTT 
 

 

 

4.3.- DATES CLAU 
 

 

De la planificació del projecte es dedueix un seguit de dates clau que indicaran l'estat l'evolució 
del TFC i, sobretot, l’èxit o el fracàs dels objectius proposats. Entre aquestes tenim: 
 
 – 28/09/2015  Presentació PAC 1. Pla de Treball 
 – 13/10/2015  Presentació PAC 2. Especificació i Anàlisis 
 – 03/11/2015  Presentació PAC 3. Disseny 
 – 08/01/2016  Presentació PAC 4. Codificació, Memòria i  Presentació virtual 
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5.- MARC DE TREBALL 
 

 
El problema a tractar es basa en una aplicació web d’autocorrecció de proves per la UOC. 
L’objectiu del projecte és permetre als alumnes esbrinar el seu nivell de coneixements abans de 
realitzar l’examen final i tot això en temps real, tot just acabada de fer la prova. Per altra banda, 
també és l’objectiu d’aquest projecte alliberar els professors de la tasca de corregir els exàmens 
i així invertir tot aquest temps en elaborar més exàmens. 
 
En entorns virtuals d’aprenentatge, com és la UOC, es fa necessari d’una eina com aquesta que 
permeti l’autocorrecció de proves. D’aquesta manera s’aconsegueix que l’avaluació de l’alumne 
sigui completament síncrona sense haver d’esperar la correcció per part del professor per tal de 
saber la nota obtinguda. 
 
A la inversa, podríem definir l’objectiu del problema: 
 

- Crear una aplicació web col·laborativa per a la correcció automàtica de proves. 
- Diferents rols d’usuaris mitjançant un login: administradors, professors i alumnes. 
- Permetre als administradors o secretaris de la UOC donar d’alta als professors, 

administradors i alumnes, i matricular-los de les assignatures que han pagat. 
- Permetre als professors redactar exàmens i fer l’explotació de dades sobre els resultats 

d’aquests exàmens. Aquesta explotació de dades es podrà fer per exàmens o per 
alumnes, per tal de saber quin ha estat el resultat global d’una prova o per saber la 
trajectòria d’un alumne al llarg de l’assignatura. 

- Permetre als alumnes modificar les seves dades personals i realitzar exàmens. Un cop 
realitzat l’examen es podrà consultar les errades realitzades. També serà present la 
opció de consultar l’històric de tots els exàmens realitzats. 

 
Després de definir els objectius anteriorment indicats, queda definit el marc de treball de 
l’aplicació i els seus principals punts a resoldre. 
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6.- ESTUDIS I DECISIONS 
 

 
Per la realització d’aquest projecte s’ha fet servir el maquinari  i programari especificat a 
l’apartat 2.1 recursos utilitzats d’aquesta memòria. 
La decisió de fer servir aquests recursos i no uns altres es detalla a continuació: 

Servidor d’aplicacions 
Apache Tomcat Server 8.0.28. Tot i que inicialment es va triar el servidor GlassFish, finalment 
em vaig decantar pel Tomcat. El canvi va ser decidit per motius de simplicitat. Tots dos son 
gratuïts, però el glassfish és un Servidor Java EE, amb suport de contenidors JavaBeans. En canvi, 
l’Apache només és un contenidor web (observar el diagrama següent per aclarir la explicació). 
A causa que el projecte es codifica mitjançant JSP i Servlets, l’Apache em donava tota la 
funcionalitat que necessitava. Entre les dos opcions a triar m’he quedat amb la més fàcil de 
configurar de totes dues. 
 
 
 

 
 
 
Base de dades 
MySQL 5.6 Community Server. ja que és open source. És l’encarregat d’emmagatzemar totes les 
dades de l’aplicació. Aquest sistema gestor de bases de dades, dona tota la robustesa i estabilitat 
d’un sistema professional, amb un cost gratuït. MySQL Workbench 6.3 s’ha fet servir per la 
creació de la base de dades (taules, constraints, diagrama entitat/relació) ja que és de la mateixa 
empresa i facilita moltíssim tot el modelatge de la capa de dades. 
 
Lògica de negoci 
Java, en concret JSP (Java Server Pages) i Servlets. Es podria haver triat enlloc de java, php. El 
motiu de fer servir java (més complex que el php) és per que tinc experiència amb aquest 
llenguatge, en canvi amb php no he treballat mai. Tot i que a priori sembla que la simplicitat del 
php ajudaria a finalitzar el projecte abans, s’hauria d’afegir molt temps al projecte de recerca i 
formació per poder assolir els objectius en el termini proposat. 
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Capa de presentació 
S’ha triat html i css, desenvolupat mitjançant Adobe Dreamweaver CC. Es podria haver realitzat 
tot (presentació i lògica de negoci) amb asp.net. El framework de Microsoft, VisualStudio, 
proporciona d’una manera pràcticament automàtica el desenvolupament de tota la capa de 
presentació. El problema que apareix és quan persones que no son programadors s’han 
d’involucrar en el disseny de les interfícies. Visualstudio dificulta molt la modificació de la 
presentació per gent no programadora. En canvi, implementant tota la capa de presentació amb 
html i css, mitjançant Adobe Dreamweaver, aconseguim que un dissenyador gràfic, o 
dissenyador web (sense coneixements de programació) pugui realitzar tota la presentació. A 
més, a l’hora de realitzar posterior modificacions al disseny, un cop afegit la lògica de negoci, 
podrà continuant fent-ho el dissenyador. 
 
Llibreries utilitzades 
TableSorter 2.0 (http://tablesorter.com) Llibreria en Javascript per ordenar taules al costat del 
client. Fa servir JQuery (http://jquery.com) per implementar les seves funcions. Aquesta llibreria 
ha estat de gran ajuda. Serveix per ordenar tots els llistats que surten a pantalla, per qualsevol 
camp i en ordre ascendent i descendent, tot això realitzat a la banda del client. Per un lloc a 
estalviat despesa a la base de dades ja que per les consultes de selecció no ha estat necessari 
ordenar-les. I per altra banda, cada vegada que l’usuari volia ordenar el llistat per un altre camp 
ens hem estalviat haver d’enviar altre petició al servidor d’aplicacions i tornar a muntar la 
pàgina. Tot ha quedat realitzat pel propi client alliberant de carrega al servidor d’aplicacions i al 
servidor de dades. 
 
MD5 (http://phpjs.org/functions/md5) Llibreria en javascript per encriptar una cadena de text 
mitjançant l’algoritme MD5. D’aquesta manera s’aconsegueix que la password viatgi per la xarxa 
encriptada, ja que tota la encriptació es realitza al client mitjançant javascript. 
 
MySQL JDBC Driver Llibreria bàsica per poder connectar amb la base de dades MySQL mitjançant 
JDBC (Java Database Connectivity) i facilitar molt tot l’accés a les dades. 
 
com.aeat.valida Llibreria de la agencia tributaria, serveix per validar un DNI o NIE. Al estar 
desenvolupat per la pròpia agencia, ens aporta la seguretat que el número de document és vàlid. 
 
 
 
 

  

http://tablesorter.com/
http://jquery.com/
http://phpjs.org/functions/md5
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7.- ANÀLISIS DEL SISTEMA 
 

7.1.- REQUERIMENTS NO FUNCIONALS 
 

Usabilitat: L’aplicació web serà usada per treballadors i alumnes de la UOC. Això inclou 
administradors (del departament de secretaria de la universitat), professors i alumnes. La UOC 
ofereix estudis universitaris dins de totes les branques pedagògiques, des de carreres 
tecnològiques fins a carreres d’humanitats. El perfil d’usuari d’aquesta aplicació no haurà de 
tenir necessàriament coneixements amplis d’informàtica. L’aplicació ha de ser ergonòmica per 
facilitar la tasca a l’usuari. Els formularis seran guiats i amb missatges d’error específics per saber 
quina dada no s’ha omplert correctament. La interfície tindrà un disseny similar a la UOC per tal 
de facilitar l’aprenentatge als usuaris. 
 
Rendiment: El rendiment de la aplicació ha de ser coherent i acceptable. Els llistats, informes i 
dades d’avaluació ha de ser d’un accés ràpid. El sistema ha de ser estable, no es pot permetre 
caigudes del sistema que podrien ser molt crítiques en determinats períodes (per exemple, en 
època d’exàmens). S’intentarà minimitzar, tant com sigui possible, la càrrega del servidor 
balancejant-la amb el client. Per exemple, el llistats es podran ordenar per diversos camps. Tota 
aquesta ordenació la farà el client mitjançant javascript, d’aquesta manera ens estalviarem una 
altra consulta al servidor i a la base de dades. 
 
Manteniment: El manteniment de l’aplicació serà mínim. El manteniment de les dades es 
realitzarà mitjançant els professors i els administradors. En quant al manteniment de l’aplicació 
només serà necessari les copies de seguretat de la base de dades. En quant a l’ampliació de 
l’aplicació, serà desenvolupat mitjançant tècniques que permetin la re-usabilitat del codi i dels 
components. L’aplicació serà fàcilment exportable a altres escenaris canviant únicament una 
part de la capa de presentació (alguna imatge, css i html). 
 
Seguretat: L’aplicació filtrarà els usuaris segons el seu rol. Els usuaris s’autentificaran mitjançant 
un usuari i contrasenya. L’aplicació estarà protegida contra accessos no autoritzats i tindrà 
mecanismes de validació per tal de mantenir la seguretat en tot moment. S’utilitzaran 
mecanismes de encriptació per la paraula de pas de l’usuari i es guardarà encriptada a la base 
de dades utilitzant MD5 o un altre algoritme d’encriptació. 
 
Polítiques: L’aplicació haurà de complir tots les regulacions de software de la UOC en cas de ser 
posada a producció. 
 
Aspectes legals: Tant el framework utilitzat per la codificació de l’aplicació (NetBeans), el 
sistema gestor de base de dades (MySQL) i el servidor d’aplicacions (GlassFish) son gratuïts i 
tenen llicència de tipus opensource. L’aplicació estarà adaptada per poder complir amb la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), això quedarà explicat al següent subapartat. 
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7.1.1.- Adaptació de l’aplicació a la LOPD 
 

Per tal de complir amb la legislació vigent, l’aplicació haurà d’acomplir una sèrie de requisits. La 
Llei Orgànica de Protecció de Dades (en endavant LOPD) estableix tres nivells de seguretat per 
les dades: 

- Nivell Bàsic: dades personals, sense cap consideració específica. Per exemple: nom, 
adreça, telèfon, etc... 

- Nivell Mitjà: 
 Dades relatives a infraccions penals o administratives. 
 Dades de caràcter personal que permetin realitzar una avaluació de la 

personalitat d’un individu. 
- Nivell Alt: 

 Dades relacionades amb la ideologia, religió, raça i vida sexual. 
 Dades recavades amb finalitat policial però sense consentiment previ.  

 
Tenint en compte que el projecte a desenvolupar només emmagatzema de cada usuari dades 
personals sense cap consideració específica (nom i cognoms, DNI i email), la nostra aplicació 
tindrà un nivell bàsic de seguretat. 
 
A continuació s’explicaran els aspectes i les mesures que exigeix la llei d’una aplicació per a un 
nivell bàsic i amb text en cursiva com s’ha adaptat l’aplicació per tal d’assolir-lo: 

- Registre de les incidències: es pot portar a terme mitjançant el log del servidor o 
l’aplicació web. L’aplicació web no genera pròpiament un log, tot i que el servidor 
d’aplicacions Apache Tomcat si que ho fa. D’aquesta manera queden enregistrats tots 
els accessos (IP, data, hora, pàgines sol·licitades) dels usuaris. 

- Identificació i autenticació dels usuaris: 
 Mitjançant una parella usuari/password, certificats digitals o qualsevol 

mecanisme similar. L’aplicació fa servir un usuari i un password per poder 
accedir. 

 S’ha d’assegurar la confidencialitat i la integritat dels password dels usuaris. Els 
password son encriptats amb l’algorisme MD5 al client, s’envien i 
s’emmagatzemen a la base de dades encriptats per tal que ningú tingui accés.  

 Seria desitjable informar als usuaris de la necessitat de canviar la password de 
forma periòdica. Aquesta recomanació no l’assoleix l’aplicació. Tot i que és una 
recomanació, l’administrador podria enviar (manualment) un email als usuaris 
per tal d’avisar als usuaris de canviar el password. 

- Control d’accés: 
 S’han d’associar perfils als usuaris. Cada perfil accedirà a unes dades i 

operacions determinats. Existeixen tres perfils a l’aplicació. Els alumnes només 
tenen accés a les seves dades, els professors nomes poden accedir a les dades 
dels seus alumnes i els administradors que son els únics que tenen accés a tota 
la informació (excepte els passwords dels usuaris). 

 Hi ha d’haver un mecanisme per l’administració de perfils d’usuari. Només els 
usuaris amb perfil d’administrador poden realitzar aquesta tasca, ni tan sols els 
professors. 

 Copies de seguretat i recuperació de la base de dades amb la recomanació de 
que sigui setmanal. L’aplicació no contempla aquesta possibilitat. Haurà de 
quedar a mans de l’administrador de sistemes el realitzar les copies de seguretat 
de la base de dades.  
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7.2.- ACTORS IMPLICATS 
 

Aquesta aplicació no és d’accés lliure, no tothom pot accedir. Només els usuaris enregistrats 
podran accedir-hi un cop s’han validat amb el seu DNI i paraula de pas. Un cop l’usuari s’ha 
validat, podem trobar 3 tipus d’actors diferents: 
 

- Administradors: Correspon al treballador de la secretaria de la UOC. La seva tasca és 
el manteniment dels usuaris (altes, baixes i modificacions) i de les assignatures 
existents a la universitat. També seran els encarregats de matricular (assignar) les 
assignatures als alumnes. 

 
- Professors: Correspon al professor de la UOC. Serà l’usuari encarregat de redactar 

els enunciats dels exàmens i les seves preguntes (amb la opció de vista prèvia de 
com veuran els alumnes l’examen). A mes, tindran accés i manteniment dels 
resultats dels exàmens. Aquesta informació la podran obtenir des de la perspectiva 
dels exàmens (per saber el resultat dels alumnes vers un examen) o des de la 
perspectiva d’un alumne, i poder saber quina és la trajectòria acadèmica d’un 
alumne al llarg dels diferents exàmens que va fent. Tindrà la opció de visualitzar 
l’examen realitzat per un alumne i saber quines preguntes ha contestat be o 
malament. Finalment, tindrà la opció de modificar les seves dades personals. 

 
- Alumnes: Correspon a un usuari matriculat a la UOC. Tindrà accés a tots els exàmens 

de les assignatures de la seva matricula. Podrà modificar les seves dades personals 
(paraula de pas i email), realitzar els exàmens disponibles i, un cop fets, consultar 
les seves qualificacions al llarg del curs. 
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7.3.- REQUERIMENTS FUNCIONALS 
 

En primer lloc mostraré un petit esquema amb els diferents requeriments agrupats per tipus 
d’actor. Posteriorment hi haurà un llistat amb els requeriments, indicant una petita descripció i 
a quin cas d’us corresponen. 
 

R01 - Login 
R11 - Consultar i modificar dades personals 
R12 -  Veure els exàmens disponibles per fer 
R13 - Fer examen 
R08 - Veure un examen amb resultat 
R10 - Detall dels resultats d’un alumne 

R01 - Login 
R02 - Manteniment d’assignatures 
R03 - Manteniment d’usuaris 

R01 – Login 
R04 – Manteniment d’exàmens 
R05 - Vista prèvia d’examen 
R06 -  Llistat i esborrat de resultats d’exàmens 
R07 - Detall del resultat d’un examen 
R08 - Veure un examen amb resultat 
R09 - Llistat d’alumnes 
R10 - Detall i esborrat dels resultats d’un alumne 

R01 - Login 
R11 - Consultar i modificar dades personals 
R12 -  Veure els exàmens disponibles per fer 
R13 - Fer examen 
R08 - Veure un examen amb resultat 
R10 - Detall dels resultats d’un alumne 

Administradors 

Professors 

Alumnes 

Sistema 
d’autocorrecció 

de proves 
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Requeriment 01: Login 

- Tipus d’actor: Administrador, professor i alumne. 
- Descripció: L’usuari introduirà el seu DNI i password i podrà accedir a l’aplicació 

amb el seu rol d’usuari (administrador, professor o alumne). 
- Propòsit: Accedir a l’aplicació. 
- Cas d’us relacionat: 1. 

 

Requeriment 02: Manteniment d’assignatures 

- Tipus d’actor: Administrador. 
- Descripció: L’usuari podrà visualitzar, crear, modificar i esborrar les assignatures 

disponibles a l’aplicació. 
- Propòsit: Manteniment de les assignatures disponibles a l’aplicació. 
- Cas d’us relacionat: 2. 

 

Requeriment 03: Manteniment d’usuaris 

- Tipus d’actor: Administrador. 
- Descripció: L’usuari podrà visualitzar, crear, modificar i esborrar els usuaris. Definir 

el seu nivell de accés i matricular d’assignatures als alumnes. 
- Propòsit: Manteniment dels usuaris de l’aplicació i matriculació dels alumnes. 
- Cas d’us relacionat: 3 i 4. 

 

Requeriment 04: Manteniment d’exàmens 

- Tipus d’actor: Professor. 
- Descripció: L’usuari podrà visualitzar, crear, modificar i esborrar els exàmens de 

l’aplicació. 
- Propòsit: Realitzar el manteniment dels exàmens de l’aplicació. 
- Cas d’us relacionat: 5 i 6. 

 

Requeriment 05: Vista prèvia d’examen 

- Tipus d’actor: Professor. 
- Descripció: L’usuari visualitzarà en una nova finestra com veurà l’alumne l’examen 

quan l’estigui realitzant. 
- Propòsit: Visualitzar un examen de l’aplicació. 
- Cas d’us relacionat: 7. 

 

Requeriment 06: Llistat i esborrat de resultats d’exàmens 

- Tipus d’actor: Professor. 
- Descripció: L’usuari podrà visualitzar tots els resultats dels exàmens amb opció 

d’esborrar els resultats que interessi. 
- Propòsit: Visualitzar els resultats dels exàmens amb opció d’esborrar. 
- Cas d’us relacionat: 8. 

 

Requeriment 07: Detall del resultat d’un examen 

- Tipus d’actor: Professor. 
- Descripció: L’usuari podrà veure el resultat de l’examen que ha fet un alumne amb 

la resposta per cada pregunta i la nota. 
- Propòsit: Visualitzar quines son les respostes i la nota d’un alumne respecte a un 

examen. 
- Cas d’us relacionat: 9. 
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Requeriment 08: Veure un examen amb resultat 

- Tipus d’actor: Professor i alumne. 
- Descripció: Es visualitzarà tot l’enunciat de l’examen amb les respostes marcades 

per l’alumne i si han estat correctes o no. 
- Propòsit: Visualitzar tot l’examen (preguntes i respostes) amb el seu resultat. 
- Cas d’us relacionat: 10. 

 

Requeriment 09: Llistat d’alumnes 

- Tipus d’actor: Professor. 
- Descripció: Visualitzar un llistat dels alumnes amb les seves estadístiques sobre els 

exàmens que ha realitzat. 
- Propòsit: Veure els alumnes amb les seves estadístiques. 
- Cas d’us relacionat: 11. 

 

Requeriment 10: Detall i esborrat dels resultats d’un alumne 

- Tipus d’actor: Professor i alumne. 
- Descripció: Visualitzar un llistat de tots els exàmens que ha realitzat un alumne 

concret i tenir la opció d’esborrar el resultat en el cas que l’usuari sigui un 
professor. 

- Propòsit: Visualitzar tots els resultats d’un alumne i poder esborrar-les (nomes els 
professors) 

- Cas d’us relacionat: 12 i 16. 
 

Requeriment 11: Consultar i modificar dades personals 

- Tipus d’actor: Professor i alumne. 
- Descripció: El professor i l’alumne podrà modificar el correu electrònic i la paraula 

de pas per accedir a l’aplicació. 
- Propòsit: Consultar i modificar les dades personals de l’usuari. 
- Cas d’us relacionat: 13. 

 

Requeriment 12: Veure els exàmens disponibles per fer 

- Tipus d’actor: Alumne. 
- Descripció: Visualitzar tots els exàmens que l’alumne pot realitzar (està matriculat 

de l’assignatura de l’examen) i encara no ha fet. 
- Propòsit: Visualitzar els exàmens que l’alumne te disponibles. 
- Cas d’us relacionat: 14. 

 

Requeriment 13: Fer examen 

- Tipus d’actor: Alumne. 
- Descripció: Visualitzar l’enunciat de l’examen i complimentar les respostes abans 

que s’acabi el temps. 
- Propòsit: Formalitzar les respostes d’un examen per tal d’avaluar l’alumne. 
- Cas d’us relacionat: 15. 
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7.4.- CASOS D’ÚS 
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7.5- FITXES CASOS D’ÚS 
 

7.5.1.- Login 
 
 

Objectiu Accedir a l’aplicació 

Estén  

Inclou  

Casos d’us relacionats  

Actors Administradors, Professors, Alumnes 

Actors Primari Administradors, Professors, Alumnes 

Pre-Condició Usuari registrat a l’aplicatiu 

Post-Condició Usuari loginat 

Alternatives de procés i excepcions L’usuari pot no estar enregistrat a l’aplicació o be 
introduir malament les dades. 

Descripció Per tal d’accedir a l’aplicació l’usuari haurà d’estar 
enregistrat i introduir les dades d’accés: DNI i 
password. Aquestes dades hauran de ser correctes. 

 

 

7.5.2.- Crear, editar i esborrar assignatures 
 
 

Objectiu Manteniment (CRUD) de les assignatures 

Estén  

Inclou  

Casos d’us relacionats  

Actors Administradors 

Actors Primari Administradors 

Pre-Condició Usuari loginat com a administrador 

Post-Condició Manteniment d’assignatures realitzat 

Alternatives de procés i excepcions Alternativa crear: deixar el nom en blanc 
Alternativa editar: deixar el nom en blanc 
Alternativa esborrar: no hi ha possibilitat d’excepció 

Descripció L’administrador visualitzarà un llistat d’assignatures 
amb les opcions d’esborrar-les i editar-les. També 
podrà crear de noves. 
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7.5.3.- Crear, editar i esborrar usuaris 
 
 

Objectiu Manteniment (CRUD) d’usuaris 

Estén  

Inclou  

Casos d’us relacionats Matricular usuaris 

Actors Administradors 

Actors Primari Administradors 

Pre-Condició Usuari loginat com a administrador 

Post-Condició Manteniment d’usuaris realitzat 

Alternatives de procés i excepcions Alternativa crear: no omplir correctament les dades 
del formulari 
Alternativa editar: no omplir correctament les dades 
del formulari 
Alternativa esborrar: no hi ha possibilitat d’excepció 

Descripció Mitjançant un llistat de tots els usuaris (filtrable pel 
tipus d’usuaris) l’administrador tindrà la opció d’editar 
o eliminar l’usuari. El perfil d’usuari no serà editable 
un cop creat l’usuari per tal de respectar la integritat 
referencial de la base de dades i no crear 
inconsistències. Des del llistat d’usuaris hi haurà la 
opció de crear nous usuaris. 
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7.5.4.- Matricular usuaris 
 
 

Objectiu Manteniment (CRUD) de les assignatures assignades a 
un alumne 

Estén  

Inclou  

Casos d’us relacionats Crear, editar i esborrar usuaris 

Actors Administradors 

Actors Primari Administradors 

Pre-Condició Usuari loginat com a administrador 

Post-Condició Manteniment de les assignatures d’un alumne 
realitzat. 

Alternatives de procés i excepcions Tant a l’alternativa d’esborrar (des assignar) 
assignatures com d’afegir no es pot produir cap 
excepció 

Descripció D’un llistat d’alumnes s’haurà de triar un per tal de 
veure un llistat de totes les assignatures que te 
assignades. Des d’aquest llistat es podran esborrar i 
editar les seves assignatures o be afegir de noves. Per 
afegir de noves es farà mitjançant un desplegable 
d’assignatures 
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7.5.5.- Crear, editar i esborrar exàmens 
 

 

Objectiu Manteniment (CRUD) d’exàmens 

Estén  

Inclou  

Casos d’us relacionats Crear, editar i esborrar preguntes 
Vista prèvia d’examen 

Actors Professors 

Actors Primari Professors 

Pre-Condició Usuari loginat com a professor 

Post-Condició Manteniment dels exàmens realitzat 

Alternatives de procés i excepcions Alternativa crear: no omplir correctament les dades 
del formulari 
Alternativa editar: no omplir correctament les dades 
del formulari 
Alternativa esborrar: no hi ha possibilitat d’excepció 

Descripció Mitjançant un llistat d’exàmens (filtrable per 
l’assignatura) el professor tindrà la opció d’editar o 
eliminar l’examen. El contingut de l’examen no inclou 
les preguntes, nomes les dades generals (assignatura, 
títol, temps per realitzar-lo, si les preguntes 
equivocades resten puntuació, etc...)  
Des del llistat d’exàmens hi haurà la opció de crear 
nous exàmens 
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7.5.6.- Crear, editar i esborrar preguntes 
 
 

Objectiu Manteniment (CRUD) de preguntes d’examen 

Estén  

Inclou  

Casos d’us relacionats Crear, editar i esborrar exàmens 

Actors Professor 

Actors Primari Professor 

Pre-Condició Usuari loginat com a professor 

Post-Condició Manteniment de les preguntes d’exàmens realitzat 

Alternatives de procés i excepcions Alternativa crear: no omplir correctament les dades 
del formulari 
Alternativa editar: no omplir correctament les dades 
del formulari 
Alternativa esborrar: no hi ha possibilitat d’excepció 

Descripció D’un llistat d’exàmens s’haurà de triar un per tal de 
veure un llistat de totes les preguntes que formen 
part de l’examen. Des d’aquest llistat es podran 
esborrar i editar les seves preguntes o be afegir de 
noves 
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7.5.7.- Vista prèvia d’examen 
 
 

Objectiu Visualitzar un examen tal com el veuria un alumne  

Estén  

Inclou  

Casos d’us relacionats Crear, editar i esborrar exàmens 

Actors Professors 

Actors Primari Professors 

Pre-Condició Usuari loginat com a professor 

Post-Condició Es visualitza l’examen 

Alternatives de procés i excepcions No hi ha possibilitat d’excepció 

Descripció Partint d’un llistat de tots els exàmens creats pels 
professors, amb la opció vista prèvia, s’obrirà una 
nova finestra amb l’examen i les seves preguntes. 
Tindrà el mateix format i disseny que l’examen que 
realitzarà l’alumne. D’aquesta manera s’aconsegueix 
que el professor visualitzi el resultat final de l’examen 
que està creant. 
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7.5.8.- Llistat i esborrat de resultats d’exàmens 
 
 

Objectiu Visualitzar el llistat d’exàmens realitzats pel alumnes i 
esborrar els resultats si és necessari 

Estén  

Inclou  

Casos d’us relacionats Detall del resultat d’un examen 

Actors Professors 

Actors Primari Professors 

Pre-Condició Usuari loginat com a professor 

Post-Condició Visualització o esborrat dels resultats d’examen 

Alternatives de procés i excepcions Alternativa visualitzar: no hi ha excepció possible 
Alternativa esborrar: no hi ha excepció possible. 

Descripció Partirem d’un llistat de tots els resultats dels exàmens 
fets. Aquest llistat es podrà filtrar per assignatura i 
ordenar per diversos camps. Per cada resultat 
d’examen es visualitzarà el títol de l’examen, 
l’assignatura, l’alumne, la nota i la data. A més 
tindrem l’opció d’esborrar aquest resultat. 
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7.5.9.- Detall del resultat d’un examen 
 
 

Objectiu Visualitzat el detall d’un examen realitzat per un 
alumne 

Estén Veure un examen amb resultat 

Inclou  

Casos d’us relacionats Llistat i esborrat de resultats d’exàmens 
Veure un examen amb resultat 

Actors Professors 

Actors Primari Professors 

Pre-Condició Usuari loginat com a professor 

Post-Condició Veure informació detallada sobre el resultat de 
l’examen d’un alumne 

Alternatives de procés i excepcions No hi ha cap excepció possible 

Descripció Un professor podrà veure el resultat de l’examen que 
ha fet un alumne. Veurà quina ha estat la seva 
resposta per cada pregunta i veurà el càlcul fet per 
obtenir la seva nota, entre altres dades. 
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7.5.10.- Veure un examen amb resultat 
 
 

Objectiu Visualitzar un examen amb les respostes que ha 
marcat l’alumne i si aquesta resposta es correcta o no 

Estén  

Inclou  

Casos d’us relacionats Detall del resultat d’un examen 
Detall, esborrat dels resultats d’un alumne 
Fer examen 
Veure tots els resultats dels exàmens fets  

Actors Professors, Alumnes 

Actors Primari Alumnes 

Pre-Condició Usuari loginat com a professor o alumne 

Post-Condició Veure informació detallada sobre l’examen fet per 
l’alumne 

Alternatives de procés i excepcions No hi ha cap excepció possible 

Descripció S’obrirà a una finestra nova l’examen tal com l’ha 
dissenyat el professor. Sortiran marcades totes les 
respostes fetes per l’alumne. Al costat de cada 
resposta sortirà una icona indicant si la resposta és 
correcta o no i, en aquest cas, marcarà la opció 
correcta. Al final de tot l’examen es podrà veure la 
data i hora de realització de l’examen i la nota 
obtinguda. 

7.5.11.- Llistat d’alumnes 
 
 

Objectiu Veure un llistat d’alumnes i el número d’exàmens fets 

Estén  

Inclou  

Casos d’us relacionats Detall i esborrat dels resultats d’un alumne 

Actors Professors 

Actors Primari Professors 

Pre-Condició Usuari loginat com a professor 

Post-Condició Visualització del llistat 

Alternatives de procés i excepcions No es pot produir cap excepció 

Descripció Es visualitzarà un llistat de tots els alumnes amb el 
número d’exàmens disponibles per fer, els fets i els 
aprovats. Aquest llistat es podrà filtrar per assignatura 

 

 

7.5.12.- Detall i esborrat dels resultats d’un alumne 
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Objectiu Visualitzar tots els resultats d’un alumne amb opció 
d’esborrar-los 

Estén  

Inclou  

Casos d’us relacionats Llistat d’alumnes 
Veure un examen amb resultat 

Actors Professors 

Actors Primari Professors 

Pre-Condició Usuari loginat com a professor 

Post-Condició Visualització i esborrat (si és necessari) dels resultats 
d’un alumne 

Alternatives de procés i excepcions No hi ha possibilitat de generar cap excepció 

Descripció Es visualitzarà un llistat de tots els resultats 
d’exàmens fets per un alumne. Aquest llistat es podrà 
filtrar per assignatura. Tindrem la opció d’esborrar 
aquest resultat 
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7.5.13.- Consultar i modificar dades personals 
 
 

Objectiu Veure i modificar les dades d’un usuari 

Estén  

Inclou  

Casos d’us relacionats  

Actors Professors i alumnes 

Actors Primari Professors i alumnes 

Pre-Condició Usuari loginat com a professor o alumne 

Post-Condició Visualització i modificació de les dades personals 

Alternatives de procés i excepcions Alternativa visualitzar: no hi ha possibilitat d’excepció  
Alternativa modificar: no omplir correctament les 
dades del formulari 

Descripció Mitjançant aquest cas d’ús podrem veure les dades 
personals d’un usuari i tindrem la opció de modificar 
la paraula de pas i l’email. La resta de dades nomes 
podran ser modificades per la secretaria de la UOC 
(administradors) 

 

 

7.5.14.- Veure els exàmens disponibles per fer 
 
 

Objectiu Veure tots els exàmens que pot realitzar l’alumne 

Estén  

Inclou  

Casos d’us relacionats Fer examen 

Actors Alumnes 

Actors Primari Alumnes 

Pre-Condició Usuari loginat com a alumne 

Post-Condició Visualització dels exàmens disponibles per a l’alumne 
loginat 

Alternatives de procés i excepcions No hi ha possibilitat de generar cap excepció 

Descripció Es visualitzarà un llistat de tots els exàmens 
disponibles per a aquest alumne. Cal que l’alumne hi 
estigui matriculat de l’assignatura i encara no hagi fet 
l’examen (no es pot fer dues vegades el mateix 
examen). Aquest llistat tindrà la opció de filtrar-se per 
assignatures 
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7.5.15.- Fer examen 
 
 

Objectiu Examinar-se d’un examen triat 

Estén Veure un examen amb resultat 

Inclou  

Casos d’us relacionats Veure els exàmens disponibles per fer 
Veure un examen amb resultat 

Actors Alumnes 

Actors Primari Alumnes 

Pre-Condició Usuari loginat com a alumne 
Existeixin exàmens sense fer de les assignatures 
matriculades 

Post-Condició Examen realitzat amb l’emmagatzematge de les seves 
respostes i nota 

Alternatives de procés i excepcions No es pot produir cap excepció 

Descripció Un cop seleccionat l’examen, es visualitzarà una 
descripció de l’examen a solucionar, el temps 
disponible, si descontent les errades, etc.. En el cas 
que l’alumne decideixi començar-ho, es visualitzaran 
les preguntes amb les diferents opcions de resposta i 
començarà a contar el temps. Finalitzat aquest temps 
(o abans si l’alumne decideix finalitzar-lo) les 
respostes quedaran gravades i es farà el càlcul de les 
notes. 

 

 

7.5.16.- Veure tots els resultats dels exàmens fets 
 
 

Objectiu Visualitzar tots els resultats d’un alumne 

Estén Veure un examen amb resultat 

Inclou  

Casos d’us relacionats Veure un examen amb resultat 

Actors Alumnes 

Actors Primari Alumnes 

Pre-Condició Usuari loginat com a alumne 

Post-Condició Visualització dels resultats d’un alumne 

Alternatives de procés i excepcions No es pot generar cap excepció 

Descripció Es visualitzarà un llistat de tots els resultats 
d’exàmens fets per un alumne. Aquest llistat es podrà 
filtrar per assignatura 

 
 

  



TFC – Aplicació web per a correcció automàtica de proves PAC4 – Codificació i Memòria 
Albert Gutiérrez Anarte 

 
 

 
35 

 

7.6.- DIAGRAMES D’ACTIVITAT 
 

En aquesta secció es visualitzarà els diagrames d’activitats de l’aplicació. Nomes he realitzat els 
quatre de les activitats mes importants: login, alta d’usuaris, crear exàmens i realitzar exàmens. 
La resta serien pràcticament idèntics. Per exemple, l’alta d’usuaris seria molt semblant a l’alta 
d’assignatures, exàmens, etc... 
 
 
  

7.6.1.- Login 
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7.6.2.- Alta d’usuaris 
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7.6.3.- Crear examen 
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7.6.4.- Fer examen  
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7.7.- DIAGRAMES DE SEQÜÈNCIA 
 

7.7.1.- Administrador 
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7.7.2.- Professor 
 

 

  



TFC – Aplicació web per a correcció automàtica de proves PAC4 – Codificació i Memòria 
Albert Gutiérrez Anarte 

 
 

 
41 

 

7.7.3.- Alumne 
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8.- DISSENY DEL SISTEMA 
 

8.1.- DIAGRAMA DE CLASSES 
 
Aquest diagrama especifica les classes que inicialment es preveien per encapsular totes les 
dades de l’aplicació. Finalment, per poder arribar a temps a la finalització del projecte, no s’han 
fet servir.  
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La idea inicial era utilitzar les classes per encapsular la informació de la base de dades, com a un 
intermediari entre la base de dades i l’aplicació. Finalment, tota aquesta capa de classes s’ha 
eliminat. 
S’ha optat per realitzar només una classe per cada pagina JSP, que serà el seu servlet. En alguns 
casos concrets un únic servlet ha donat servei a dos JSP diferents. També s’han implementat dos 
classes extres. Una per validar dades i una altra per emmagatzemar la cadena de connexió. 
D’aquesta manera si es modifica la connexió a la base de dades nomes cal canviar una classe i 
no cal anar modificant tota la aplicació. 
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8.2.- MODEL E/R, MODEL RELACIONAL DE LA BASE DE DADES 
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8.3.- PROTOTIPATGE D’INTERFÍCIES 
 

8.3.1.- Login 
 

 

 

8.3.2.- Edició d’usuaris 
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8.3.3.- Menú Professor 
 

 
 
 

8.3.4.- Llistat d’exàmens 
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8.3.5.- Edició de preguntes 
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8.3.6.- Vista d’examen 
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9.- REQUISITS DEL SISTEMA 
 

Els requisits òptims del sistema a nivell de maquinari, seria mitjançant dos servidors dedicats 

(veure imatge): 

- Un servidor amb sistema operatiu Windows, Java SE 1.8.0_65 i Apache Tomcat 

Server 8.0.28 instal·lats. Aquest servidor s’encarregarà de les peticions web dels 

usuaris. 

- Un servidor amb sistema operatiu Windows i MySQL 5.6 instal·lat. S’encarregarà de 

la base de dades, responent a les peticions del servidor web. 

Per la implementació i proves del projecte només s’ha utilitzat un únic servidor que feia de 

servidor web i de servidor de dades. 
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10.- IMPLEMENTACIÓ I PROVES 
 

10.1.- Introducció 
 
En aquest apartat es definirà com s’ha implementat l’aplicació des d’una perspectiva tècnica, 
quina és la seva configuració i com s’han realitzat les proves per tal de garantir el seu 
funcionament establert segons els requeriments. 
 
L’aplicació és anomenada UocTest, ja que inicialment està pensada per corregir automàticament 
els tests de la UOC, tot i que podria tenir un nom més genèric per tal d’encaixar en tot l’ampli 
ventall de necessitats dels clients. 
 
Tant el codi font, els comentaris i la base de dades han estat redactats en català. 
 

10.2.- Anàlisis Tècnic 
 
L’aplicació s’ha desenvolupat fent servir una arquitectura en tres capes. La capa de presentació, 
la capa de negoci i la capa de dades. 
 
La capa de presentació s’ha implementat amb Adobe DreamWeaver. En primer lloc es va fer 
tota la maquetació de l’aplicatiu en format html. Es va obtenir una versió estàtica (sense accedir 
a la base de dades) de totes les pantalles i opcions possibles. Un cop fet, es van anar editant un 
a un per anar afegint el codi javascript (ordenació de llistats, els  popups de confirmació, etc...). 
 
La capa de negoci s’ha desenvolupat amb el framework NetBeans 8.0. Tot ha estat codificat amb 
java, exceptuant alguna funció en javascript (encriptar amb MD5, obrir alguna finestra, etc..). El 
procediment ha estat anar editant un per un tots els arxius html per tal de transformar-los en 
JSP, afegint el codi java necessari. En paral·lel s’han codificat les classes java (servlets) que son 
els encarregats de recollir el post dels JSP. 
 
La capa de dades s’ha implementat sobre el gestor de base de dades MySQL 5.6. Per tot el 
modelatge de la base de dades i per la realització del diagrama Entitat Relació s’ha utilitzat 
l’aplicació MySQL Workbench. A la capa de dades s’han implementat totes les restriccions 
possibles per tal d’estalviar càrrega a la capa de negoci. Mitjançant delete cascade, estalviem 
molta feina quan esborrem un alumne, ja que esborra automàticament tots els seus exàmens 
resposos (per exemple).  Per altra banda, també s’han fet servir funcions pròpies d’SQL en el cas 
que fos possible. Per exemple, alhora d’obtenir el nom i cognoms d’un usuari, amb SQL es fa la 
concatenació per tal de retornar la informació de tres registres en un de sol. 
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10.3.- Estructura de directoris 
 
Adjunt a aquest document podeu trobar el codi font de l’aplicació, els scripts de creació i setup 
de la base de dades i, finalment, el directori d’instal·lació a un servidor apache: 

 
 
A continuació descriure el contingut de la carpeta aplicacio. El contingut de la carpeta sqlScripts 
s’explica a l’apartat Base de dades. 
 
Dins de la carpeta aplicació trobem: 

 
 
La carpeta source conté tot el codi font del projecte i la carpeta uoctest, conté tota la aplicació 
per tal de ser instal·lada directament. Nomes cal copiar la carpeta al directori arrel del servidor 
web (Apache Tomcat) per tal d’instal·lar l’aplicació. 
 
A l’interior de la carpeta source hi ha la següent estructura: 

 
 
La carpeta CLASSES conté el codi font de les classes (els arxius .java). 
La carpeta HTML conté tota la maquetació del projecte, això serien tots els arxius html, el css i 
els javascripts necessaris. 
La carpeta JSP conté el codi font de tots els arxius JSP. 
Finalment, la carpeta NETBEANS, conté tot el codi font estructurat en carpetes tal com ho fa 
l’IDE Netbeans. D’aquesta manera si algú vol examinar el projecte amb aquest framework, 
nomes ha d’importar des de l’aplicatiu la carpeta NETBEANS. 
 

 
Aquesta seria, globalment, l’estructura de directoris de la entrega (fins a un tercer nivell de 
profunditat). 
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10.4.- Base de dades 
 
Podem trobar els arxius de creació i inicialització de la base de dades al directori sqlScripts: 

 

 
L’arxiu “1-ScriptCreacioBD.sql” crea una nova base de dades buida amb totes les taules, claus 
foranies i constraints necessàries per tal de que l’aplicació funcioni. A més crea un únic usuari 
administrador amb DNI “00212209B” i password “admin” per tal de poder accedir a l’aplicació i 
començar  a introduir les dades necessàries pel client. 
L’arxiu “2-ScriptSetupBD.sql” inicialitza la base de dades amb assignatures, usuaris, exàmens i 
resultats per tal de que l’aplicació pugui ser testejada. 
 

10.5.- Proves unitàries 
 
Per la realització de les proves unitàries s’ha analitzat d’un en un tots els procediments de cada 
una de les classes i tots els JSPs. S’ha prestat especial atenció als llocs on es podien produir 
excepcions, majoritàriament els formularis. S’ha analitzat camp per camp tots els possibles rangs 
de valors a introduir per evitar els errors. Es fa un parseig dels camps dels formularis abans 
d’enviar-los a la base de dades per tal d’evitar la injecció d’SQL. També s’ha tingut en compte el 
tipus de codificació dels caràcters per tal d’evitar que caràcters introduïts amb accents, 
apòstrofs i dièresis poguessin provocar errors als tags html o caràcters estranys. 
S’ha tingut especial cura a l’hora de realitzar les proves sobre la realització dels exàmens per 
part dels alumnes. S’ha comprovat que un cop finalitzat el temps de l’examen no es pugui 
continuar afegint respostes, no realitzar un examen que ja s’ha fet i que no es puguin veure les 
preguntes de l’examen abans de realitzar-lo. 
 

10.6.- Proves d’integració 
 
Per la realització de les proves d’integració, bàsicament, s’ha comprovat el correcte 
funcionament de tots els perfils d’usuari i les variables de sessió. 
S’ha verificat que cada usuari nomes pot accedir a la seva part de l’aplicació tot i que es posi la 
url d’altres parts de la web. També es te en compte que un cop caducat el temps de sessió, es 
faci una redirecció de l’aplicació a la pagina inicial d’autenticació. D’aquesta manera evitem, per 
exemple, que un alumne pugui accedir a les opcions dels administradors. Cada pàgina abans de 
fer res, comprova si la sessió és valida i en cas de que ho sigui, verifica si el nivell d’accés de la 
sessió correspon con el nivell d’accés de la pagina en la que esta. 
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11.- IMPLANTACIÓ I RESULTATS 
 

11.1.- IMPLANTACIÓ 
 
Per la implantació del projecte a un nou entorn, partim de la base que tenim instal·lat al servidor 
Windows, Java SE 1.8.0_65, Apache Tomcat Server 8.0.28 i MySQL 5.6. Els passos a seguir serien 
els següents: 

- Executar l’script de creació de la base de dades: “1-ScriptCreacioBD.sql”. En cas que 
vulguem dades per poder testejar tot l’aplicatiu caldrà, a mes a mes, executar 
l’script SQL “2-ScriptSetupBD.sql”. 

- Copiar la carpeta del projecte (\aplicacio\uoctest) al directori on tinguem configurat 
l’apache Tomcat com a directori web arrel (per exemple C:\Program Files\Apache 
Software Foundation\Tomcat 8.0\webapps\uoctest) 

- En el cas que es vulgui modificar la cadena de connexió a la base de dades (usuari, 
password, port de connexió) s’hauria de modificar la classe DB.java. Aquesta classe 
nomes conté 3 línies amb 3 constants: la cadena de connexió jdbc, l’usuari i el 
password. 

 

11.2.- RESULTATS 
 
A continuació es visualitzarà el resultat d’execució d’un alumne fent servir l’aplicació. Mitjançant 
el menú visualitzarà tots els exàmens que te disponibles per fer. Seleccionarà un examen i el 
realitzarà. Finalment, podrà observar el resultat de l’examen. 
Per motius de dimensió de la memòria no es poden posar els resultats de totes les opcions del 
projecte. He mostrat el de l’alumne realitzant un examen com a exemple, ja que és el principal 
objectiu pel qual es va desenvolupar aquest projecte. 
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Un cop autentificat l’alumne amb el seu DNI i password visualitzarà el menú amb les opcions 
disponibles. Si selecciona la opció d’exàmens, sortirà un llistat de tots els exàmens disponibles 
(que encara no ha realitzat) de les assignatures que te matriculades.  

 
Un cop seleccionat l’examen a realitzar es visualitzarà la descripció de l’examen, el temps 
disponible i si desconten els errors. Al polsar el botó “començar” es carregarà a una nova finestra 
l’examen i el botó desapareixerà per tal d’evitar obrir l’examen mes d’una vegada. 
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Un cop començat l’examen, el cronòmetre començarà a descomptar el temps. Tindrem la opció 

de marcar i desmarcar les respostes i també de deixar-les en blanc. La prova finalitza quan 

s’acaba tot el temps o s’activa el botó de “finalitzar”. 
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La imatge de la pàgina anterior mostra l’examen un cop finalitzat. Es veuen les solucions 

marcades en verd. La resposta marcada es posarà en verd si la hem encertat o en vermell si ens 

hem equivocat. Tot seguit les respostes, es veu un resum del resultat de l’examen: la data i hora 

de realització, les respostes correctes, les incorrectes i les deixades en blanc. Finalment es pot 

veure la nota aconseguida a la prova. 

A la imatge inferior es pot veure, un cop finalitzat l’examen, la opció “Resultats”. En aquesta 

opció es pot veure un llistat de tots els exàmens que l’alumne ha realitzat, amb la seva nota i 

data. Si cliquem a la lupa, s’obriria en una nova finestra l’examen realitzat per l’alumne amb les 

seves respostes marcades (exactament la mateixa pantalla que a la imatge anterior). 
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12.- CONCLUSIONS 
 

 
Personalment, crec que he assolit els objectius marcats del TFC i els requisits del projecte, des 

de una perspectiva tecnològica, de funcionalitat i d’ergonomia. Ha estat un treball força 

interesant que m’ha obligat a endinsar-me de ple al mon laboral del desenvolupament de 

projectes. 

Comprovant les PAC anteriors es pot observar que pràcticament no hi ha hagut cap desviació 

important en tot el projecte. La única desviació important que s’ha fet seria la del modelatge de 

les classes. En un primer lloc s’havia planificat crear tota una sèrie de classes que encapsulessin 

l’accés a la base de dades. D’aquesta manera si un dia es canviava el disseny de la base de dades, 

només caldria retocar les classes que fan d’enllaç entre les dades i l’aplicació. Això per motius 

de temps no s’ha pogut realitzar, llavors el dia que es modifiqui el model de dades, s’haurà de 

modificar tota la part de l’aplicació que es nodreixi de les dades implicades en la modificació. 

Aquesta seria la desviació mes important de tot el projecte, tot i que no afecta en cap cas al 

funcionament del programa. 

Com a opinió general, estic força content del resultat obtingut. S’ha aconseguit una aplicació 

amb un disseny molt cuidat i atractiu (dintre del que podem considerar una aplicació de gestió), 

efectiva, simple de fer servir, ergonòmica i molt funcional. A part, tal com s’ha desenvolupat, 

s’haurien de dedicar molt poques hores per tal d’adaptar-la a un altre client. Ja sigui una 

autoescola, acadèmia, etc... 

Ha estat un projecte força interessant, que m’ha permès posar en pràctica tots els conceptes i 

coneixements assolits al llarg de la carrera. 
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13.- TREBALL FUTUR 
 

 
En futures versions del projecte es podrien afegir tot una sèrie de millores, com per exemple: 
 

- Suport a arxius multimèdia (imatges i vídeos). S’hauria d’afegir un camp mes a la 
base de dades i habilitar al servidor un directori per emmagatzemar els arxius. 
D’aquesta manera els professors podrien afegir una imatge o un vídeo a les 
preguntes dels tests, ampliant la informació i la complexitat de les preguntes i  
ampliant, d’aquesta manera, una tipologia mes amplia de matèries a examinar-se. 
 

- Generació d’informes en pdf. Actualment l’aplicació visualitza per pantalla les dades 
acadèmiques dels alumnes. Estaria be, un una futura actualització, permetre 
generar i descarregar (o enviar per email) un informe en pdf sobre les estadístiques 
d’un alumne. 
 

- Enviament d’emails en events determinats. Seria interesant que un cop l’alumne ha 
realitzat un examen, s’enviés un correu electrònic al professor perquè pugui 
consultar la seva avaluació. També seria molt útil que un cop un professor ha penjat 
un examen a l’aplicació s’enviés un email a tots els alumnes matriculats de 
l’assignatura. D’aquesta manera aconseguim que els diferents usuaris tinguin 
coneixement de noves activitats a l’aplicació sense haver d’estar mirant-ho 
constantment. 

 
- Afegir explicació sobre la resposta correcta. Seria una millora fàcil de fer i molt 

efectiva. Consistiria en donar la opció als professors d’afegir una petita explicació, 
aclariment o desenvolupament del perquè aquella és la resposta correcta. Des d’un 
punt de vista pedagògic no sempre ens resulta suficient saber que ens hem 
equivocat i quina és la resposta correcta. És molt important saber, també, per quin 
motiu una pregunta es correcta i com s’ha arribat a la solució. 
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