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Aplicació web dinàmica que facilita la tramitació de les incidències al campus de la UOC.

Àrea del projecte final de carrera.



Índex
 INTRODUCCIÓ

 ESTRUCTURA DEL PROJECTE
 ARQUITECTURA
 NEGOCI
 DADES
 PRESENTACIÓ

 ESTRUCTURA DELS SERVIDORS
 DESENVOLUPAMENT
 PRODUCCIÓ

 PROTOTIP
 DISSENY LÒGIC
 IMPLEMENTACIÓ
 INTERFÍCIES

 CONCLUSIONS
 REFERÈNCIES



Introducció

 El projecte neix de la necessitat dels entorns virtuals de disposar 
d'eines que permetin comunicar i solucionar de forma àgil 
qualsevol tipus d'incidència o consulta que es pugui generar per 
l'ús d'aquests entorns i que dificulti l'ús de l'entorn.  

 Mitjançant aquesta aplicació per la UOC, els alumnes i consultors 
podran comunicar qualsevol tipus de consulta o problema 
associat al campus virtual.

 Partint d’aquest enfoc, la primera part del present treball 
consisteix en estructurar el projecte. 

La segona part, consisteix a desenvolupar un prototip flexible 
inspirat amb la estructura estudiada en la primera part.
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Estrucutra del projecte

 Arquitectura

El projecte esta organitzat en 3 capes (three-tier architecture). 

 Capa de negoci 

Aquesta capa es divideix en dos blocs: entities i logic. Les entities 
són les definicions d'objecte i logic conté la lògica per carregar les 
dades des de la DB a l'objecte. Tot objecte en entities té la seva 
lògica en logic.  

 Capa de dades

Conté un fitxer mestre amb l'accés a la base de dades i amb 
funcions generals. A més per cada entities hi ha una classe que 
hereta del mestre i inclou mètodes per definir els SQL.

 Capa de presentacio

Conté les vistes(html) i lògica de vista, ubicada en un fitxer mestre 
per les peticions en ajax-json.



Estrucutra del projecte

 Beneficis

 Separació de funcions: tot el relacionat amb la interfície de l'usuari 
va en una capa, les regles de negoci en una altra i el maneig de 
dades en una tercera capa. 

 Reutilització: el codi corresponent a una capa pot ser reutilitzat 
des de diverses parts de la capa immediatament superior. 

 "Escalabilidad": sabent on està el codi corresponent a cada capa, 
poden realitzar-se modificacions dins d'una capa per millorar o 
augmentar la grandària del sistema de programari, amb un mínim 
impacte en les capes restants. 

 Manteniment: mitjançant aquesta divisió, és molt més senzill 
localitzar errors en el codi o efectuar millores.
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Estrucutra dels servidors

 Desenvolupament

Disposar d'un servidor web LAMP a la màquina local / xarxa.

LAMP*:Linux – apache – mysql – php

 Producció

Màquina virtual: liverpool.uoc.es

Directori públic: http://liverpool.uoc.es/~ricard/

Base de dades: http://liverpool.uoc.es/phpmyadmin

Nom de la base de dades: db_uoc_ricard

http://liverpool.uoc.es/phpmyadmin
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Prototip

 Mòdul d'administració

Disposa d'un punt d'accés diferenciat i conté tota la gestió 
d'usuaris, perfils, estats, notes i incidències.

 Mòdul de departaments

Disposa d'un punt d'accés diferenciat i conté part de la gestió 
d'incidències.

 Mòdul de clients

Disposa d'un punt d'accés diferenciat i conté part de la gestió 
d'incidències.



Prototip

 Disseny lògic



Prototip
 Implementació

 Servidor web

 Apache

 Linux

 Base de dades

 MySql

 Llenguatges de programació

 PHP5

 HTML5

 CSS

 Jquery

 Javascript

 Navegadors

 Google Chrome

 IE, 

 Firefox



Prototip - Interfícies



Prototip - Interfícies
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Prototip - Interfícies
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Conclusions

 Com a valoració personal, puc dir que, estic molt content del 
projecte que he escollit, crec que és una eina molt útil que pot ser 
interessant per qualsevol sector i que m'ha permès aplicar bona 
part dels coneixements que obtingut al llarg de la carrera.

 El fet d'haver realitzat el projecte en tecnologies amb les quals no 
havia treballat mai i amb un temps limitat, em fa sentir totalment 
satisfet de veure com he respòs davant d'entorns totalment 
desconeguts per mi.

 He tingut dificultats a l'hora d'implementar les notificacions, han 
sigut contratemps que he hagut de modificar a última hora, tot i 
així, crec que el resultat és prou eficient.
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