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Projecte issuec

1. Introducció

L'àrea  del  projecte  fi  de  Carrera  consisteix  en  l'estudi  de  les 
Aplicacions Web per al Treball Col·laboratiu. 

En general i d'entre les propostes de l'àrea he escollit fer l'aplicació 
web per a la gestió d'incidències en entorns virtuals.

El  projecte consta en crear un entorn web dinàmic,  flexible,  àgil  i 
independent perquè els usuaris de la UOC puguin tramitar incidències 
sobre possibles errates en l'entorn on estigui integrat, a més l'eina ha 
de donar  solució a  l'usuari  que transmeti  la  incidència,  incloent-hi 
entre d'altres una gestió d'estats i adreçaments de les incidències als 
diferents departaments.

Per al desenvolupament del projecte faré ús de codi lliure, on a més 
s'inclouran llibreries d'última tecnologia per a la millora d'efectes i 
resposta de l'aplicació web.

El motiu d'aquesta elecció entre d'altres, va relacionat amb la meva 
experiència laboral com programador en entorns web i per l'estimació 
aquest sector.
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1.1 Motivacions 

La principal motivació és la possibilitat de realitzar una aplicació web 
pel  sector  educatiu,  on  actualment  hi  ha  molta  oferta-demanda  i 
perquè considero que em pot ser útil com experiència orientada al 
sector laboral. 

Em motiva crear una eina independent que es indispensable per la 
resolució  d'incidències  i  que  pot  donar  més  qualitat  en  qualsevol 
entorn virtual on estigui integrada.

El fet d'aprofundir en tecnologies que no estic acostumat a utilitzar.

Per mi és un gran repte i  és una bona oportunitat de posar-me a 
prova i veure la meva capacitat de resposta en entorns desconeguts 
en un període de temps limitat.
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1.2 Marc, propòsit i objectius del projecte

Marc de treball

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. 

Amb aquesta eina es pot prescindir de què els usuaris que treballen 
en aquets entorns virtuals tinguin una alta formació en TI, a més s'els 
ofereix un suport virtual.

Es tracta doncs de desenvolupar una aplicació web que permeti  la 
gestió d'incidències al campus virtual de la UOC.

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

En funció de la tipologia, aquesta serà adreçada automàticament al 
departament  adient.  Aquest  departament  la  podrà  solucionar  o 
adreçar a un altre departament. 

Finalment, es comunicarà la solució a l'usuari i la incidència quedarà 
tancada. 

Es  podran  realitzar  diferents  tipus  de  consultes  respecte  a  les 
incidències tractades.

Proposit general

• Millora de la qualitat del servei educatiu.

• Resoldre incongruències en l'entorn virtual on estigui integrat el 
gestor d'incidències.

• Corregir errates.

• Millores tecnològiques.

• Facilitar processos en l'entorn virtual.

• Obtenir feedback de l'usuari final.

Els  objectius  que  es  pretenen  assolir  amb  la  realització  d'aquest 
projecte en les dates proposades són els següents:

• Desenvolupar  una  aplicació  web  dinàmica  que  faciliti  la 
tramitació de les incidències al campus de la UOC.

• Aprofundir en els coneixements generals de desenvolupament 
d'aplicacions web fent servir tecnologia PHP.
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• Reciclatge  dels  conceptes  d'enginyeria  del  programari, 
programació  distribuïda,  programació  orientada  a  objectes  i 
gestió de projectes.

• Fer  ús  de  tecnologies  “open  source”  amb  l'objectiu  de 
minimitzar costos.

• Crear una aplicació web àgil amb facilitat d'ús i navegabilitat 
per fer prescindible una formació alta en TI per a l'ús del gestor 
d'incidències.

• Realitzar una memòria i documentació del projecte on s'inclou 
totes les fases seguides per aconseguir l'objectiu.
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2. Estudi de viabilitat 

Per fer un pressupost haig de simular com si el cost del projecte es 
tractes en una empresa d'ámbit  informàtic,  si  no el  cost  total  del 
projecte sería considerat a zero.

Per a aquesta estimació tindrem en compte dos aspectes

• El treball de Fi de Carrera ha estat desenvolupat per una sola 
persona el  nivell  professional del  qual podria correspondre al 
d'un enginyer júnior.

• El  desenvolupament  del  treball  de  fi  de  Carrera  ha  estat 
comprès en un temps aproximat de 4 mesos, el comprès entre 
octubre del 2014 i gener del 2015.

El desglossament del pressupost es realitzarà en dos blocs principals, 
el cost dels recursos humans utilitzats en el projecte i el cost dels 
materials utilitzats en el desenvolupament del mateix.

El cost dels recursos humans s'ha calculat de la següent forma

Suposant que s'ha realitzat una jornada laboral reduida de 20 hores 
setmanals i que es pot establir un sou base d'uns 700 € /mensuals, 
haurem de calcular: 

• Sou enginyer junior durant 4 mesos (700€ x 4) .........2800€

Pel que fa al cost dels materials podem dividir-ho en els següents 
blocs:

El  maquinari  emprat per al  desenvolupament del  projecte,  que ha 
estat:

• Portàtil Toshiba Intel® Core™2 Duo CPU P9300 @ 2.26GHz × 
2  ,Memoria:  3,7  GiB,  Disc  Dur  :  160 
GB......................................1500€

• Servidor  de  proves  Intel®  Core™2  Duo  CPU  @  2,0  GHz 
Memoria:  2  GiB,  Disc  Dur  :  80 
GB....................................................800€
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El software emprat per al desenvolupament del projecte es gratuït, 
pel que té un cost de zero.

Els  costos  associats  a  consumibles  utilitzats  en  la  realització  del 
projecte són:

Electricitat consumida a 0,15€ kw/h................................... 44,8€ 

Connexió per cable a Internet (30€ x 4 mesos) ...................120€ 

Material d'oficina (paper, dossiers, bolígrafs, altres) .............30€

S'observa un total de: 5294,8€.

Com no podem imputar  tot  el  cost  dels  ordinadors  a  un projecte 
perquè aquests tindran més utilitat més enllà del projecte, el preu 
teòric del desenvolupament del projecte en l'àmbit empresarial seria 
d'uns 2994,8€.
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3. Metodologia 

Primera fase. Definició i especificació de funcionalitats de la web.

Després  d'estudiar  les  especificacions  tècniques  descrites  al  pla 
docent  i  requeriments  de  l'aplicació  web  s'estimaran  totes  les 
funcionalitats de la web tancant així definitivament el pressupost i el 
temps d'execució del projecte. 

Si  en  qualsevol  fase  del  desenvolupament  s'afegeixen  noves 
funcionalitats o es modifiquen les ja contemplades comportarà una 
revisió del pressupost així com el temps d'execució de les tasques del 
projecte.

Segona fase. Disseny.

Es  farà  una  proposta  de  disseny  que  contindrà  tota  la  lògica  de 
l'aplicació,  on  es  defineix  l'estructura  del  projecte,  organització, 
model i interfícies. 

Per últim s'inclou un script amb la lògica de la base de dades que 
contindrà  estructures  de  les  taules,  dades  etc.

Tercera fase. Programació - Testing.

Una vegada aprovat  el  disseny,  s'obtindrà una plantilla  HTML i  es 
procedirà a la programació de cadascuna de les seccions de la pàgina 
com,  continguts,  gestió  de  "logins",  perfils  etc.
En aquest punt, les programacions es faran en un entorn de prova 
per  poder  fer  proves  de rendiment,  test,  depuració  i  optimització.

Quarta fase. Posada en marxa.

Una vegada acabada la programació de la web, es posarà en marxa el 
sistema  en  un  entorn  de  prova.
Una vegada aprovat el funcionament i pujats tots els continguts, es 
publicarà la pàgina web en el seu entorn de producció real. 
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4. Planificació 

Dates clau del projecte

• Pla de treball: 17/09/2014 – 28/09/2014.

• Especificació i anàlisis : 29/09/2014 – 12/10/2014.

• Disseny : 13/10/2014 – 02/11/2014.

• Codificació,  memòria  i  presentació  Virtual  :  3/11/2014  – 

11/01/2015.

Desglòs de tasques

1. Estudi de les diferens propostes de l'area per escollir el TFC. 

2. Proposta del TFC. 

3. Pla de treball. 

4. Formalització de la proposta 

5. Realització del pla de treball. 

6. Elaboració del document de la PAC1.

7. Especificació i anàlisis. 

8. Estudi dels limits del problema i el marc on es troba .

9. Analisis  dels  requeriments  no  funcionals  de  rendiment, 
distribució.. .

10. Estudi dels actors que es veuen implicats.

11. Diagrama de classes.

12. Model E/R .

13. Model relacional de la base de dades .

14. Fitxes de casos d’ús: detalla els diferents casos d’ús. 

15. Elaboració del document de la PAC2.

16. Disseny. 

17. Diagrames UML d'activitat i sequencia. 

18. Prototipatge de les prinicipals interfícies. 

19. Anàlisis  dels  requisits  no  funcionals  d'usabilitat,  seguretat  i 
accessibilitat.. 

20. Elaboració del document de la PAC3.

21. Codificació, memòria i presentació Virtual. 
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22. Implementar i/o adapatar les diferents interfícies del software 
que són      necessàries per assolir els objectius.

23. El·laboració d’una Memòria explicativa del treball fet seguint el 
model proposat.

24. Confecció  d’una  Presentació  Virtual  explicant  les  parts  més 
rellevants del TFC.

25. Confecció d'un vídeo a l'espai Present@ fent la presentació de 
durada màxima de 15 minuts.

26. Defensar el projecte contestant les preguntes que ens formulin 
sobre la feina realitzada

Gràfica del diagrama de Gantt
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5. Estudi dels límits del problema 

Cal realitzar un gestor d'incidències que ha de permetre a estudiants i 
professors la tramitació d'incidències sobre l'aplicació on estigui 
integrat. 

Per una altra banda, el gestor ha de classificar i assignar la incidència 
al departament corresponent i per últim s'ha de notificar per correu la 
resolució de la incidència a l'estudiant o professor que l'ha reportat. 

Pel que podem concloure, els objectius per resoldre els límits del 
problema són:

1. Gestionar els administradors. 

2. Gestió d'usuaris com: alumnes, professors..

3. Gestionar perfils i rols d'usuari.

4. Gestió de logins a l'aplicació.

5. Gestió d'incidències.

6. Classificació d'incidències.

7. Canvi d'estats de les incidències.

8. Consultes d'estat de les incidències.

9. Notificació a l'usuari l'estat i/o resolució de la incidència que ha 
reportat.

Com el gestor d'incidències s'ha de realitzar en web cal mencionar 
altres objectius per resoldre el problema que són:

1. Estudi i recerca d'informació sobre programació php5-mysl.

2. Estudi i recerca d'informació sobre programació jquery-json.

3. Estudi i recerca d'informació sobre bases de dades open source.
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6. Requisits del sistema 

6.1 Requisits no funcionals

Un  requisit  no  funcional  o  atribut  de  qualitat  és  un  requisit  que 
especifica  criteris  que  es  poden  utilitzar  per  jutjar  l'operació  d'un 
sistema en lloc dels seus comportaments específics, perquè aquests 
corresponen als requisits funcionals. Per tant, es refereixen a tots els 
requisits  que  no  descriuen  informació  a  guardar,  ni  funcions  a 
realitzar.

Alguns exemples de requisits no funcionals típics són els següents: 

• Rendiment. 

• Disponibilitat. 

• Seguretat.

• Accessibilitat. 

• Usabilitat. 

• Estabilitat. 

• Portabilitat. 

• Cost. 

• Operativitat. 

• Interoperabilitat. 

• Escalabilitat. 

• Concurrència. 

• Mantenibilitat. 

• Interfície.
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Rendiment

El  rendiment  és  un  paràmetre  determinant  perquè  incideix 
directament en l'usuari final, en la imatge que es tindrà de la web i 
per tant del projecte. Convé tenir un espai que agradi al client, amb 
temps d'espera el més reduïts possible, amigable, i que faci la seva 
feina de manera eficient i en un temps acceptable.

En el  context  de creació i  ús  d'un espai  web intervenen diferents 
elements com:

• Màquina client: o navegador web del client o usuari final.

• Infraestructura:  assumptes  físics,  de  cablejat,  operador,  adsl 
etc

• Màquines intermediàries:routers i servidors intermediaris.

• Màquina  servidor  o  hosting:  sistema  encarregat  d'allotjar  i 
disposar del lloc web, bases de dades etc.

• Continguts: nombre, format etc.

• Tecnologia utilitzada per al desenvolupament de la pàgina.

Em de seguir les següents indicacions per maxmitzar el rendiment 
dels elements descrits anteriorment que intervenen en el projecte. 

• Màquina client: podem optimitzar el seu rendiment i eficiència 
triant un navegador adequat, actualitzat a la seva última versió, 
lliure  d'amenaces  i  amb  totes  les  millores  incloses.  A  més, 
desitjablement,  correrà  en  un  sistema adequat  i  lliure  de  la 
major càrrega possible. El responsable d'aquesta tasca seria el 
client o usuari final. 

• Infraestructura: es millora amb un millor cablejat, amb última 
tecnologia.  El  major problema per a això és la gran inversió 
econòmica  necessària.  El  responsable  d'això  pot  ser  un 
operador d'internet. 

• Màquines intermediàries: els encaminadors són màquines que 
convé tenir actualitzades, igual que els servidors, i  més com 
més  potència,  major  rendiment  teòric  s'imprimirà.  El 
responsable  és,  igual  que  en  el  cas  anterior,  un  operador 
d'internet. 

• Màquina  servidor  o  hosting:  són  ordinadors  que  necessiten 
actualitzacions tant de maquinari  com de programari.  Anàleg 
als apartats anteriors, normalment, com més moderna i potent 
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sigui la màquina, major rendiment tindrà i una eficàcia major 
també serà esperada. El responsable serà l'empresa de hosting. 

• Continguts:  la  informació  desplegada  en  un  lloc  web  és 
important  en  el  rendiment  del  mateix.  D'aquesta  manera, 
continguts  pesats,  elements  sobrecarregats,  i  l'excés 
d'informació en una mateixa pàgina, impactaran negativament 
en el rendiment, sent els continguts lleugers, carregables sota 
demanda, i més simples els que atorguen el millor rendiment. 
El responsable d'aquest aspecte serà el webmaster o creador de 
la pàgina. 

• Tecnologia:  una  pàgina  web  es  pot  fer  de  moltes  i  molt 
diferents  maneres,  sent  unes  més  adequada  per  a  una 
tecnologia,  tipus  de  contingut,  volum de  dades,  i  funció  de 
altres paràmetres influents, mentre altres tecnologies ho poden 
ser per a altres. La responsabilitat d'incrementar rendiment i 
eficàcia aquí recau de nou sobre el webmaster.

Per últim cal destacar que el gestor d'incidències no tindrà continguts 
pesats,  els  accessos  a  base de dades  no seran per  obtenir  grans 
volums  d'informació  de  dades,  pel  que  no  es  produiran  colls 
d'ampolla.
S'haurà d'examinar  i  estudiar  el  codi  font  de l'aplicació  per  veure 
quines peticions consumeixen més recursos i optimitzar-les canviant 
d'algorisme  o  fent  ús  de  cache.
Pels  continguts  estàtics,  ja  siguin  imatges  o  fitxers  java  script  es 
mirarà d'emmagatzemar en caché.
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Distribució

El  gestor  d'incidències  contindrà  les  opcions  a  la  part  esquerra  i 
superior de la pàgina, mentre que la informació principal es situarà a 
la part superior central de l'àrea dedicada als continguts. 

Aquests  principis  responen  essencialment  a  consideracions 
psicològiques  de  la  percepció  humana,  per  la  qual  cosa,  el  seu 
incompliment  comportaria  pèrdua  d'eficiència  en  l'experiència  de 
l'usuari,  perquè  els  elements  no  es  localitzen  on  l'usuari  espera 
trobar-los.

Una bona distribució permetrà a l'usuari recordar la localització dels 
elements,  és a dir,  implica facilitat d'aprenentatge, que és un dels 
aspectes principals del concepte d'usabilitat.
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Seguretat

Per definir pautes de seguretat, cal primer mencionar que l'aplicació 
web es realitzarà en codi de programació PHP5, pel que em de tenir 
en compte els següents aspectes:

Protecció contra la injecció de codi SQL 

És  molt  comú  treballar  contra  una  base  de  dades  (MySQL, 
PostgreSQL...) i aquestes consultes depenen de paràmetres arribats 
de GET o POST, pel que permetem a l'usuari de cada web que en 
certa manera modifiqui les consultes SQL de la web. 

Això podria provocar que un usuari que construeixi una consulta SQL 
malintencionada pugui obtenir resultats no desitjats, com poder fer 
un login en una zona restringida de la nostra web sense conèixer cap 
usuari / contrasenya.

Una  manera  d'evitar-ho  és  impedint  fer  concatenacions  als 
paràmetres de les consultes SQL.

Guardar contrasenyes  de forma segura amb MD5 o SHA1 

Per desar les contrasenyes dels usuaris a les bases de dades, hem de 
guardar-les  de  manera  que  no  puguin  ser  visibles  a  simple  vista 
perquè  si alguna persona malintencionada aconseguís accedir a la 
base de dades,  podria aconseguir el control de la web i tenir accés a 
informació sensible dels usuaris que la visiten. 

Per  això  podem dificultar  aquest  procés  mitjançant  els  algorismes 
d'encriptació hash MD5 o SHA-1.

Ús de variables de sessió i no de cookies 

Perquè l'usuari no hagi d'introduir repetidament les seves credencials 
per accedir a la web, podem guardar-les mitjançant cookies però és 
una pràctica molt insegura perquè si ho féssim, aquesta informació és 
transmesa mitjançant la xarxa en text pla i  podria ser llegida per 
qualsevol persona que realitzi un sniffing de xarxa o que llegeixi les 
cookies guardades al nostre ordinador mitjançant un virus o troià.
Per  això  el  millor  és  fer  ús  de  les  variables  de  sessió.
Aquestes variables es guarden al servidor, pel que en qualsevol cas, 
la informació transmesa només és sensible la primera vegada que 
s'envia i no les successives vegades (això seria evitable fent ús del 
protocol HTTPS en comptes d'HTTP).
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Paràmetres GET / POST explotables 

Per  finalitzar,  si  fem  ús  de  paràmetres  GET  i  POST  haurem  de 
comprovar sempre que es corresponguin amb l'usuari actual o si té 
permisos i comprovar si està registrat, identificat.
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Usabilitat

La usabilitat és la mesura de la qualitat de l'experiència que té un 
usuari quan interactua amb un producte o sistema. Això es mesura a 
través de l'estudi de la relació que es produeix entre les eines i els qui 
les utilitzen, per determinar l'eficiència en l'ús dels diferents elements 
oferts a les pantalles i l'efectivitat en el compliment de les tasques 
que es poden dur a terme a través d'elles.

Les característiques principals de la usabilitat són les següents:

• Facilitat  d'aprenentatge:  defineix  en  quant  temps  un  usuari, 
que  mai  ha  vist  una  interfície,  pot  aprendre  a  usar-la  bé  i 
realitzar operacions bàsiques.

• Facilitat  i  eficiència  d'ús:  determina  la  rapidesa  amb què es 
poden  desenvolupar  les  tasques,  un  cop  que  s'ha  après  a 
utilitzar el sistema.

• Facilitat de recordar com funciona: es refereix a la capacitat de 
recordar  les  característiques  i  forma  d'ús  d'un  sistema  per 
tornar a utilitzar a futur.

• Freqüència i gravetat d'errors: planteja l'ajuda que se li lliura 
als usuaris per donar-los suport quan hagin d'afrontar els errors 
que cometen en usar el sistema.

El disseny del gestor d'incidències seguirà els següents principis: 

• Anticipació,  el  lloc  web  s'ha  d'anticipar  a  les  necessitats  de 
l'usuari.

• Autonomia, els usuaris han de tenir el control sobre el lloc web. 
Els usuaris senten que controlen un lloc web si coneixen la seva 
situació en un entorn abastable i no infinit.

• Els  colors  han  d'utilitzar-se  amb  precaució  per  no  dificultar 
l'accés als usuaris amb problemes de distinció de colors (aprox. 
Un 15% del total).

• Consistència,  les  aplicacions  han de  ser  consistents  amb les 
expectatives dels  usuaris,  és  a dir,  amb el  seu aprenentatge 
previ.

• Reversibilitat,  un lloc web ha de permetre desfer les accions 
realitzades.

• Llei de Fitts, indica que el temps per assolir un objectiu amb el 
ratolí està en funció de la distància i la mida de l'objectiu. A 
menor distància i major grandària, més facilitat per utilitzar un 
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mecanisme d'interacció.

• Reducció del temps de latència. Fa possible optimitzar el temps 
d'espera de l'usuari,  permetent la  realització d'altres tasques 
mentre  es  completa  la  prèvia  i  informant  l'usuari  del  temps 
pendent per a la finalització de la tasca.

• Aprenentatge, els llocs web han de requerir un mínim procés 
d'aprenentatge  i  han  de  poder  ser  utilitzats  des  del  primer 
moment.

• La  protecció  del  treball  dels  usuaris  és  prioritari,  s'ha 
d'assegurar  que  els  usuaris  no  perden  el  seu  treball  com a 
conseqüència d'un error.

• Llegibilitat, el color dels textos ha de contrastar amb el del fons, 
i la mida de font ha de ser prou gran.

• Interfície  visible.  S'han  d'evitar  elements  invisibles  de 
navegació  que  han  de  ser  inferits  pels  usuaris,  menús 
desplegables, indicacions ocultes etc
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6.2 Anàlisi requisits no funcionals

Són  requisits  que  imposen  restriccions  en  el  disseny  o  en  la 
implementació  com  a  restriccions  en  el  disseny  o  estàndards  de 
Qualitat.  Són  propietats  o  qualitats  que  el  producte  ha  de  tenir.

Ha de pensar-se en aquestes propietats com les característiques que 
fan que el producte sigui atractiu, usable, ràpid o fiable.

Requisits de seguretat

La seguretat d'un sistema no solament té en compte la seguretat del 
sistema sinó, a més, l'ambient en el qual s'usarà el sistema. Pel que 
s'ha de contemplar la seguretat física del lloc on s'usa l'aplicació, que 
donat el cas es tracta d'un hosting contractat per la UOC. 

Es  tindran en compte els  controls  administratius  que s'estableixen 
d'accés al sistema i les regulacions legals que afecta o determina l'ús 
del sistema i que seran tingudes en compte si s'incompleix. A més la 
seguretat de l'aplicació pot ser tractada en tres aspectes diferents:  

• Confidencialitat:  La  informació  manejada  pel  sistema  està 
protegida d'accés no autoritzat i divulgació.

• Integritat:  La  informació  manejada  pel  sistema  serà  objecte 
d'acurada protecció contra la corrupció i estats inconsistents, de 
la mateixa forma serà considerada igual a la font o autoritat de 
les dades. 

• Disponibilitat: Els usuaris autoritzats se'ls garantirà l'accés a la 
informació  i  que  els  dispositius  o  mecanismes  utilitzats  per 
aconseguir la seguretat no ocultaran o retardaran als usuaris 
per obtenir les dades desitjades en un moment donat.

Requisits d'usabilitat

• Facilitat d'ús: Compren la facilitat de manejar-se per l'aplicació, 
incloent-hi  l'eficiència  d'ús,  taxa  d'errors  baixa  i  nivell  de 
confiança de l'usuari.

• Aprenentatge:  L'aplicació  contindrà  una  guia  ràpida  per 
aprendre a utilitzar l'aplicació.

• Enteniment:  Es  tracta  que l'aplicació  s'apropi  a  la  visió  dels 
usuaris siguin professors o alumnes i a les accions que l'usuari 
pot fer de manera intuïtiva.
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Requisits d'accessibilitat

Són  aquells  que  s'encarreguen  que  el  producte  sigui  usable  i 
ergonòmicament acceptable.

L'aplicació  serà  fàcil  d'ajustar perquè  les  persones  amb  alguna 
incapacitat visual, auditiva la puguin utilitzar.
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6.3 Anàlisi requisits funcionals

L'anàlisi de requeriments, comprèn aquelles tasques que determinen 
les necessitats o condicions que un producte nou o modificat ha de 
complir,  tenint  en  compte  els  possibles  conflictes  de  requeriments 
entre  diversos  stakeholders(o  interessats),  com  a  beneficiaris  o 
usuaris.

Conceptualment, l'anàlisi de requeriments inclou tres tipus d'activitat:

• Obtenció de requeriments: La tasca de comunicar-se amb els 
clients  i  usuaris  per  a  determinar  quins  són  els  seus 
requeriments. També anomenat recollida de requisits.

• Anàlisi  dels  requeriments:  Determinar  si  els  requeriments 
enunciats són poc clars, incompletes, ambigus, o contradictoris, 
i llavors resoldre aquests problemes.

• Enregistrament  de  requeriments:  Els  requeriments  es  poden 
documentar  de  diverses  formes,  com  ara  documents  en 
llenguatge  natural,  casos  d'ús,  històries  d'usuari,  o 
especificacions de procés.

L'anàlisi de requeriments pot ser un procés llarg i difícil durant el qual 
s'han de fer servir moltes habilitats psicològiques delicades. Els nous 
sistemes poden canviar l'entorn i les relacions entre la gent, per tant 
és important identificar a tots els interessats, tenir en compte totes 
les seves necessitats, i assegurar-se de què entenen les implicacions 
dels nous sistemes.

Els  analistes  poden fer  servir  diverses  tècniques  per  a  obtenir  els 
requeriments del  seu client.  Històricament,  això ha inclòs diverses 
coses com ara fer entrevistes, o tallers de requeriments, i crear llistes 
de  requeriments.  Algunes  tècniques  més  modernes  són  fer 
prototipus,  i  casos  d'ús.  Si  és  necessari,  l'analista  farà  servir  una 
combinació d'aquests mètodes per a establir els requeriments exactes 
dels interessats, de forma que finalment es construeixi un sistema 
que satisfà les necessitats del negoci.
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6.4 Actors implicats

Administradors

L'administrador  o  webmaster  de  la  web podrà accedir  a  qualsevol 
interfície  de  l'aplicació  web  per  assegurar  el  seu  correcte 
funcionament  i  resoldre  possibles  errors  d'implementació.

Alumnes

El  rol  dels  alumnes  serà  de  transmetre  incidències,  consultar-ne 
l'estat  i  rebre  via  correu  la  seva  resolució.
Pel  que podran accedir a les interfícies de registre, recuperació de 
contrasenya,  consulta  d'incidència,  històric  i  tramitació.

Professors

El  rol  dels  professors  serà el  mateix  que el  dels  alumnes,  podran 
transmetre incidències, consultar-ne l'estat i rebre via correu la seva 
resolució.
Podran  accedir  a  les  mateixes  interfícies  que  els  alumnes.

Usuaris dels departaments

El rol d'aquests usuaris serà donar resposta a la incidència assignada 
pel  gestor  i  transmesa  per  l'alumne  o  professor.
Pel  que podran accedir a les interfícies de registre, recuperació de 
contrasenya, gestió de la d'incidència i  històric amb les incidències 
tractades.

Directors dels departaments

El  rol  dels  directors  serà  consultar,  gestionar  i  reassignar  les 
incidències  assignades  al  seu  departament.  Podran  accedir  a  les 
mateixes pantalles que els usuaris del seu departament.
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7. Estudis i decisions

A continuació es detalla el maquinari i programari utilitzat al llarg del 
projecte.

Maquinari

• Portàtil Toshiba Intel® Core™2 Duo CPU P9300 @ 2.26GHz × 2 
Memoria: 3,7 GiB, Disc Dur : 160 GB

Programari

• Sistema operatiu 

Linux Ubuntu 12.04.5 LTS amb arquitectura de 32 bits

• Servidor web

Versió: Apache/2.2.22 (Ubuntu)  

• Base de dades 

Versió: MySql 14.14 

Distribució  5.5.40,  for  debian-linux-gnu (i686)  using  readline 
6.2

• Llenguatges de programació

Servidor: PHP5, Client: HTML5-CSS-JQuery-JS

• ID's

Eclipse Helios , Sublime Text

• Llibreries

Jquery i phpmailer.

El  motiu  de  l'elecció  dels  llenguatges  de  programació  per  a 
desenvolupar el projecte és perquè es consideren d'última tecnologia 
i de cost zero. 

Les llibreries utilitzades són: Jquery, per aconseguir efectes visuals i 
per realitzar peticions POST en JSON sense recarregar la pàgina. 

L'elecció de Jquery és per la quantitat de funcions que aporta, facilitat 
d'ús i la semblança al JavaScript. 

Per últim s'ha inclòs una llibreria/class per l'enviament de correus en 
PHP,  el  motiu  de  l'elecció  és  per  la  facilitat  d'ús,  correcte 
funcionament  i  perquè  considero  que  és  la  millor  alternativa  a  la 
funció de correu que incorpora el PHP.
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8. Anàlisi i disseny del sistema 

Anàlisi

He decidit desenvolupar el prototip del projecte basat en les següents 
característiques, necessitats i requeriments inicials: 

• Mòdul  d'administració:  La  funcionalitat  d'aquest  mòdul  es  la 
d'un “backoffice” i ha d’incloure la gestió d'usuaris, incidències, 
departaments, perfils i notes. 

• Mòdul  d'usuaris  de  departament:  Aquest  mòdul  inclourà  una 
part de la gestió d’incidències. La seva funcionalitat haurà de 
ser d'assignació, solució i registre de notes d'una incidència. 

• Mòdul de clients: Aquest mòdul inclourà una part de la gestió 
d'incidències.  La  seva  funcionalitat  haurà  de  ser  la  de 
transmetre incidències i/o consultar-les.

Notes i/o observacions generals

Es requerirà l'autentificació prèvia de l'usuari per accedir a qualsevol 
interfície de l'eina. 

Hi haurà diferents accessos per als diferents perfils definits. 

Tot  usuari  sigui  client  o  de  departament,  podrà  canviar  la  seva 
contrasenya i modificar les seves dades personals des d'un punt de 
menú dins la interfície corresponent al seu perfil.

Disseny del sistema

Arquitectura 

El projecte s'organitzarà en tres 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 contindrà la seva lògica en logic.  

• Capa de dades 

Contindrà un fitxer mestre amb l'accés a la base de dades i 
amb funcions genèriques. A més per cada entities hi haurà un 
fitxer que contindrà consultes SQL. 
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• Capa de presentació

Aquesta capa contindrà les vistes(html) i lògica de vista en un 
fitxer mestre per les peticions POST en ajax-json.

Estructura dels servidors

• Desenvolupament
Disposar d'un servidor web LAMP/WAMP a la màquina local / 
xarxa.
LAMP*:Linux–apache–mysql–php

WAMP*: Windows–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

Model de dades

Per a la implementació del model de dades s’ha definit un esquema 
de  base  de  dades  en  MySQL,  utilitzant  un  model  d’integritat  no 
referencial a través de les taules INNODB. 

A continuació es mostra el diagrama entitat-realció (ER), així com la 
descripció dels atributs de les taules que les componen:
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Notes i/o observacions:

Nomenclatura de la base de dades: 

Totes les taules es definiran amb el nom en plural.

Tots els atributs de les taules es definiran amb el nom en singular. 

L’identificador  de  cada  taula  ha  de  ser  un  camp  auto-numeric 
anomenat nomtaulaID. *Nomtaula serà en singular.

Totes les taules es relaciones d’una manera o altra, mitjançant els 
identificadors.

Característiques: 

Nom de la base de dades: “db_uoc_ricard”

Dades que formen part de la lògica de l'aplicació i que cal inserir:

• Taula d'estats

INSERT INTO `estats` (`estatID`, `nom`) VALUES 

(1, 'Actiu'), (2, 'Desactivat'),(3, 'Pendent'),(4, 'Solucionat'),(5, 
'Revisat');

• Taula de perfils

INSERT  INTO  `perfils`  (`perfilID`,  `nom`,  `es_admin`, 
`es_cap_departament`,`es_usuari_departament`, 
`es_usuari_standard`,`estatID`,) VALUES 

(1, 'Administracio', 1, 1, 1, 1, 1), 

(2, 'Client', 0, 0, 0, 1, 1), 

(3, 'Cap departament', 0, 1, 1, 0, 1), 

(4, 'Departament', 0, 0, 1, 0, 1);
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Disseny de la interfície 

Les pàgines principals per accedir a les diferents interfícies seguiran 
el següent disseny:

Tots  els  llistats  de  l'aplicació  hauran  de  seguir  la  mateixa  lògica, 
incloent-hi  la  funcionalitat  d'ordenar  per  columna.  El  marge  dret 
contindrà les icones per realitzar accions com: alta, baixa, modificació 
i  eliminació.  A  continuació  podem  veure  una  captura  del  llistat 
d'usuaris de la interfície d'administració:
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Per a la creació del disseny per visualitzar el detall d'una incidència es 
segueix el següent model:

Tots els formularis de l'aplicació segueixen el mateix patró de disseny, 
a  continuació  es  pot  observar  el  formulari  de  registre  d'usuari  a 
l'aplicació:
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Organització

A continuació podem observar com estan distribuits els directoris dins 
del projecte.
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Detall per directoris i arxius:

entidades/*

Inclou les  definicions d'objecte que corresponen a les taules de la 
base de dades.

Tots  els  fitxers  són classes  on es  defineixen els  objectes  amb les 
seves propietats.

La nomenclatura de les classes és: Nom taula en singular. 

managers/*

Els managers contenen la lògica per carregar les dades des de la base 
de dades a l'objecte definit  en “entidades”,  pel  que tot objecte en 
“entidades” contindrà la seva lògica en “managers”.  

Tots els fitxers són classes on es defineixen mètodes per implementar 
les  entitats.  Per  exemple,  un  mètode  que  retorni  un  llistat  amb 
entitats d'usuaris.

La nomenclatura de les classes és: Nom taula en singular + Manager. 

dal/*

Aquest directori conte la capa de dades on tots els fitxers són classes 
i tots hereten de la mateixa classe que és Dal (data-acces-layer). 

La classe Dal conté l'accés a la base de dades i mètodes genèrics 
com: connectar, desconnectar i execució de consultes. 

Les altres classes, una per entitat, inclouen en mètodes els diferents 
SQL per l'obtenció de dades.

La nomenclatura de les classes és: Dal + Nom taula en singular. 

globals/ajax/* 

En aquest directori hi ha dos fitxers, json.php i helper.php. 

El fitxer json conté les funcions per les peticions POST en ajax de 
l'aplicació. 

Es a dir, per cada petició POST en ajax s'ha d'incloure una acció dins 
d'aquest fitxer. 

Cada funció s'encarrega d'interactuar amb els managers i entitats per 
retornar les dades necessàries. 

El  fitxer helper.php inclou funcions genèriques que s'utilitzen en el 
fitxer json per tal de simplificar codi. 
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globals/configuracion/* 

A configuració, podem trobar els fitxers que controlen la sessió dels 
usuaris a cada interfície. 

Es a dir, si un usuari no té permès l'accés dins d'una interfície, no se'l 
deixa accedir.

media/css/*

Conté les css que s'utilitzen a tota la web.

media/images/*

Conté les imatges estàtiques i dinàmiques de la web.

media/js/*

Inclou tots el fitxers javascript que s'utilitzen a les vistes.

Totes les funcions utilitzen llenguatge Jquery.

Les  funcions  que  realitzen  peticions  POST  fan  referencia  al  fitxer 
globals/ajax/json.php especificant l'acció i els paràmetres als quals es 
refereixen.

Totes les respostes són en json (JavaScript Object Notation)

media/traducciones/*

Hi ha un fitxer per cada idioma i cada fitxer conte variables globals 
que contenen els continguts estàtics de la web. 

Depenen de l'idioma amb què s'accedeix a l'aplicació, es carrega un 
fitxer o un altre i si en qualsevol part de la web es referencia aquesta 
variable global, s'obtindrà el contingut que sigui necessari.

vistas/(admin | client | dep)/*

Aquests  directoris  contenen els  fitxers  amb les  vistes  html  de  les 
diferents interfícies de la web. 

Cada  fitxer  html  inclou  una  sèrie  de  javascripts  del  directori 
media/js/* per les peticions POST i millores en efectes visuals.

shared/*

Conté codi html que s'utilitza en bona part de les vistes en html.

/index.php (La vista principal de l'aplicació)
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9. Implementació i proves 

Pel  que  fa  a  les  proves  unitàries  s'han  realitzat  en  l'entorn  de 
desenvolupament.

Per cada acció realitzada s'han generat una sèrie de peticions per 
comprovar l'eficiència dels algorismes.

Algorismes més rellevants

Notificacions (Enviament de correus) 
function sendMail($opcion, $destinatarios, $link = "", $content = "") 
{

//Create a new PHPMailer instance
$mail = new PHPMailer;
$mail->isSMTP();
$mail->SMTPDebug = 0;
$mail->Debugoutput = 'html';
$mail->Host = 'smtp.gmail.com';
$mail->Port = 587;
$mail->SMTPSecure = 'tls';
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Username = "issuectfc@gmail.com";
$mail->Password = "ricardricard";
$mail->setFrom('issuectfc@gmail.com', 'Projecte ISSUEC');
$mail->addAddress($destinatarios, 'User Issuec');

$body = "<html><body><p>";
$subject = "";
switch ($opcion) {

case "register":
$body .= "Per completar el teu registre fes: ".$link;
$subject = "Completar registre";
break;

case "registerIncidencia":
$body .= $content;
$subject = "Alta incidencia";
break;

case "solucionarIncidencia":
$body .= $content;
$subject = "Incidencia solucionada";
break;

default:
;

break;
}
$body.="</p></body></html>";
$mail->Subject = $subject;
$mail->msgHTML($body);
$mail->send();

}

Paginació de llistats 
function getPagination($order,$nrows,$numPag,$cadena)
{

$total_paginas = ceil($nrows / 10);

$cshtmlPaginacionResultados= "&nbsp;&nbsp;<br /><div class='paginacion'>";
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if ($total_paginas > 1) {

$x= ceil($numPag / 10); # necesario para el inicio a recorrer de 10 en 10
$j= $x * 10;  # total a recorrer

$z= $j + 1;   # siguientes 10
$m = $j - 10; # anteriores 10

$pagant = $numPag - 1; # pagina anterior
$pagsig = $numPag + 1; # pagina siguiente

$r = 0; # indicador por superar o igualar el total de paginas

if($j >= $total_paginas)
{

$j = $total_paginas;
$r = 1;

}

# Link anteriores 10
if($numPag > 10){

# Primera posicion
$cshtmlPaginacionResultados.="<a class='linksPaginacion' 

style='margin-top:3px;text-decoration: none;margin-left: 5px;margin-right: 5px;' 
href='#' data-order='$order' data-cadena='$cadena' data-totalrows='$nrows'><</a>";

$cshtmlPaginacionResultados.="<a class='linksPaginacion' 
style='margin-top:3px;text-decoration: none;margin-left: 5px;margin-right: 5px;' 
href='#' data-order='$order' data-cadena='$cadena' data-totalrows='$nrows'><<</a>";

}
# Link anterior
if($pagant > 0)

$cshtmlPaginacionResultados.="<a class='linksPaginacion' 
style='margin-top:3px;text-decoration: none;margin-left: 5px;margin-right: 5px;' 
href='#' data-pag='$m' data-order='$order' data-cadena='$cadena' data-
totalrows='$nrows'><</a>";

for($i = $m + 1; $i<=$j; $i++)
{

if($i==$numPag)
$cshtmlPaginacionResultados.="<font 

class='linksPaginacionActual' style='margin-left: 5px;margin-right: 5px;'>".
$i."</font>";

else
$cshtmlPaginacionResultados.="<a class='linksPaginacion' 

style='margin-left: 5px;margin-right: 5px;' href='#' data-pag='$i' data-order='$order' 
data-cadena='$cadena' data-totalrows='$nrows'>".$i."</a>";

}

# Link siguiente
if($pagsig <= $total_paginas)

$cshtmlPaginacionResultados.="<a class='linksPaginacion' 
style='margin-top:3px;text-decoration: none;margin-left: 5px;margin-right: 5px;' 
href='#' data-pag='$pagsig' data-order='$order' data-cadena='$cadena' data-
totalrows='$nrows'>></a>";

# Siguientes 10
if($r==0 && $total_paginas >10){

$cshtmlPaginacionResultados.="<a class='linksPaginacion' 
style='margin-top:3px;text-decoration: none;margin-left: 5px;margin-right: 5px;' 
href='#' data-pag='$z' data-order='$order' data-cadena='$cadena' data-
totalrows='$nrows'>>></a>";

# Ultima posicion
$cshtmlPaginacionResultados.="<a class='linksPaginacion' 

style='margin-top:3px;text-decoration: none;margin-left: 5px;margin-right: 5px;' 
href='#' data-pag='$total_paginas' data-order='$order' data-cadena='$cadena' data-
totalrows='$nrows'>></a>";

}
}

$cshtmlPaginacionResultados.="</div>";
return $cshtmlPaginacionResultados;

}
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Constructor de la classe DAL per connectar a la base de dades.

 
function __construct($database = "")

{
$this->db = mysql_connect('localhost','root','2551');

        
if (empty($database)) {

        $database = "TFC";//default db;
        }
        
        echo mysql_error();
        if(!$this->db)
        {
        echo mysql_error();
        }
        else 
        mysql_select_db($database,$this->db);

}

Mètode de la classe DAL que carrega els resultats d'una consulta a un 
array.

function getQueryToArray ( $query , $close=true) 
{

$this->res = "";
$this->res = mysql_query ( $query, $this->db );
if (!$this->res) 
{

$this->error_msg = mysql_error($this->db);
$this->close();
return false;

} 
else 
{

$rows = array();
while ($row = mysql_fetch_array($this->res, MYSQL_ASSOC) ) 
{

$rows[]=$row;
}
if($close)
{

$this->close();
}
return (array)$rows;

}
}

Definició de la lògica de vista (json.php)
session_start();
include_once '../../managers/usuariManager.php';
include_once '../../managers/perfilManager.php';
include_once '../../managers/departamentManager.php';
include_once '../../managers/estatManager.php';
include_once '../../managers/incidenciaManager.php';
include_once '../../managers/notaManager.php';
include 'helper.php';

if (is_ajax()) {
  if (isset($_POST["action"]) && !empty($_POST["action"])) { //Checks if action value 
exists
    $action = $_POST["action"];
    switch($action) { //Switch case for value of action
      case "login": login(); break;
      case "register": register(); break;
      case "loadUsersAdmin": loadUsersAdmin(); break;
      case "getDepartaments": getDepartaments(); break;
      case "getPerfils": getPerfils(); break;
      case "getEstats": getEstats(); break;
      case "deleteUserID": deleteUserID(); break;
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      case "getUserID": getUserID(); break;
      case "loadUsuariDepartament" : loadUsuariDepartament(); break;
      case "loadUsuariDepartamentByDepID" : loadUsuariDepartamentByDepID(); break;
      case "updateRegister" : updateRegister(); break;
      case "loadProfilesAdmin" :loadProfilesAdmin(); break;
      case "getPerfilID": getPerfilID(); break;
      case "deletePerfilID" : deletePerfilID(); break;
      case "updateProfile": updateProfile(); break;
      case "registerProfile": registerProfile(); break;
      case "loadIssuesAdmin" : loadIssuesAdmin(); break;
      case "getIncidencies" : getIncidencies(); break;
      case "deleteIncidenciaID": deleteIncidenciaID(); break;
      case "getIncidenciaID": getIncidenciaID(); break;
      case "updateRegisterIncidencia": updateRegisterIncidencia(); break;
      case "registerIncidencia": registerIncidencia(); break;
      case "getDepartamentID": getDepartamentID(); break;
      case "updateDepartament" : updateDepartament(); break;
      case "loadDepartamentsAdmin" : loadDepartamentsAdmin(); break;
      case "deleteDepartamentID" : deleteDepartamentID(); break;
      case "registerDepartament" : registerDepartament(); break;
      case "getEstatID": getEstatID(); break;
      case "updateEstat" : updateEstat(); break;
      case "loadEstatsAdmin" : loadEstatsAdmin(); break;
      case "deleteEstatID" : deleteEstatID(); break;
      case "registerEstat" : registerEstat(); break;
      case "getNotaID": getNotaID(); break;
      case "updateNota" : updateNota(); break;
      case "loadNotesAdmin" : loadNotesAdmin(); break;
      case "deleteNotaID" : deleteNotaID(); break;
      case "registerNota" : registerNota(); break;
      case "logout" : logout(); break;
      case "updateContrasenya" : updateContrasenya(); break;
      case "getLlistaIncidenciesByUsuariID" : getLlistaIncidenciesByUsuariID(); break;
      case "updateRegisterClient" : updateRegisterClient(); break; 
      case "getLlistaIncidenciesByUsuariDepartamentID" : 
getLlistaIncidenciesByUsuariDepartamentID(); break;
      case "solucionarIncidencia" :solucionarIncidencia(); break;
      case "assignarIncidencia" :assignarIncidencia(); break;
      case "getLlistaIncidenciesByDepID" : getLlistaIncidenciesByDepID(); break;
      case "getNotesByIncidenciaID" : getNotesByIncidenciaID(); break;
    }
  }
}

function is_ajax() {
  return isset($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) && 
strtolower($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) == 'xmlhttprequest';
}

Lògica de peticions ajax en jquery 

function loadProfiles(order,numPag,cadena,nrows)
{
    var data = {
      "action": "loadProfilesAdmin" , "order" : order , "numPag" : numPag, 

"cadena" : cadena, "nrows" : nrows
    };
    data = $.param(data); 
    $.ajax({
      type: "POST",
      dataType: "json",
      url: "../../../globals/ajax/json.php", 
      data: data,
      success: function(data) {
    
        if(data["json"] == 'null')
        {    
        showMessageUser("S'ha produït un error.");
        }
        else
        {       
        $("#wrapper").css({"width":"926px"});
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        $("#login").css({"width":"889px","font-
size":"11px","padding":"18px 2% 18px 2%"});

        $("#llistat").html(data["json"]);
    }   

      },
      error: function (request, status, error) {
      showMessageUser(request.responseText);
      }
    });
    return false;
}

Carregar usuaris de departament.

function loadUsuariDepartament()
{

 var data = {
      "action": "loadUsuariDepartament"
    };
    data = $.param(data); 
    $.ajax({
      type: "POST",
      dataType: "json",
      url: "../../../globals/ajax/json.php", 
      data: data,
      success: function(data) {
    var usuaris = $.parseJSON(data["json"]);
    $.each(usuaris, function(i) {
    $("<option value='"+ usuaris[i].usuariID + "'>"+ 

usuaris[i].usuariID + ': ' + usuaris[i].nom + ' - ' + usuaris[i].cognoms 
+"</option>").appendTo("#usuariDepartamentID");});

      },
      error: function (request, status, error) {
      showMessageUser(request.responseText);
      }
    });
    return false;

}

Registrar incidència.

$(".register").submit(function(){

    var data = {
      "action": "registerIncidencia"
    };
    data = $(this).serialize() + "&" + $.param(data);
    $.ajax({
      type: "POST",
      dataType: "json",
      url: "../../../globals/ajax/json.php", 
      data: data,
      success: function(data) {
    
        if(data["json"] == 'true')
        {    
        parent.location.hash = '';
        getLlistaIncidenciesByUsuariID($("#usuariID").val());
        showMessageUser("S'ha registrat la incidència correctament.");
        }
        else
        {
        showMessageUser("S'ha produït un error.");  

    }   
      },
      error: function (request, status, error) {
      showMessageUser(request.responseText);
      }
    });
    return false;

});
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10. Implantació i resultats 

Implantació

La  implantació  de  projecte  s'ha  estructurat  de  manera  que  tot  el 
desenvolupament segueix una lògica de programació. 

S'ha definit una pauta en l'estructura del projecte perquè per cada 
funcionalitat se segueixin els mateixos passos de programació. 

L'objectiu  d'aquesta  estructura  és  tenir  el  codi  ben  organitzat  i 
minimitzar els temps d'implementació de noves funcionalitats. 

Tal  com  s'explica  a  l'estructura  del  projecte  el  procés  de 
desenvolupament per afegir una nova funcionalitat és el següent: 

• Definir una classe objecte amb les seves propietats ubicat a la 
capa d'entitats. 

• Definir una classe amb la lògica de l'objecte per implementar-lo 
ubicat a la capa manager. 

• Definir una classe amb consultes SQL de l'entitat i ubicar-ho a 
la capa de dades. 

• Definir  un  fitxer  html5  al  mòdul  que  pertoqui  (client, 
administració i/o departament) ubicat a la capa de presentació. 

• Definir  un fitxer javascript per la lògica de presentació de la 
vista  incloent-hi  les  crides  a  les  funcions  per  realitzar  les 
peticions POST en ajax. 

• Per últim, afegir al fitxer json el codi de les funcions definides al 
fitxer javascript.

 

PAC 3. Disseny Pàgina 39 de 57



Projecte issuec

Resultats

Per a mostrar que l’aplicació resultant del projecte fa les tasques 
especificades  originalment  ,  s'inclouran  captures  de  pantalla  pels 
processos més importants de l'aplicació.

Registre  d'un  alumne  i/o  professor  a  l'aplicació,  transmetre  una 
incidència i consultar-ne el detall.

Operativa:
• Registre a l'aplicació.
• Confirmació del registre.
• Inici de sessió.
• Transmetre incidència.
• Consultar detall incidència

Registre a l'aplicació: Cal omplir el següent formulari i guardar els 
canvis.
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Confirmació del registre: Accedir al correu especificat al registre i fer 
clic a l'enllaç per confirmar el compte.

Missatge de confirmació del registre.

Inici de sessió: Cal omplir el camp de correu i contrasenya i fer clic al 
botó login.
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Transmetre incidencia: Un cop fet el login, l'aplicació redirigeix a la 
interfície de client. Per transmetre una incidència em de prémer el 
boto +.

A continuació ens apareix el  següent formulari  on s'ha d'omplir  la 
descripció del problema i seleccionar la tipologia del departament.

Un cop s'han guardat els canvis l'aplicació ens redirigeix a la pàgina 
anterior  on  podem  observar  que  la  incidencia  s'ha  guardat 
correctament.
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El  detall  es  visualitza  després  de  fer  clic  a  la  icona  lupa  de  la 
incidència. 

Per últim si accedim al nostre correu, es pot observar com l'aplicació 
ens informa que la incidència s'ha transmès correctament.
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Accés d'un usuari de departament a l'aplicació, assignació i solució 
d'una incidència.

Prèviament  és  imprescindible  donar  d'alta  des  del  gestor 
d'administració  un  usuari  de  departament  amb  el  rol  de  cap  de 
departament.
Per al següent exemple donarem per fet que l'usuari de departament 
ja està donat d'alta al sistema.

Operativa:
• Accés a la interfície de departaments.
• Assignar la incidència.
• Solucionar la incidència.

Accés:  Cal  omplir  els  camps  de  correu,  contrasenya  i  seleccionar 
l'àrea. En aquest cas l'àrea és “cap de departament”. Per últim fer clic 
al botó login.

PAC 3. Disseny Pàgina 44 de 57



Projecte issuec

Assignació de la incidència: Un cop fet el login, l'aplicació redirigeix a 
la interfície de departaments, on amb aquest perfil, ens apareix el 
punt de menú d'assignació. 

A continuació es pot veure el llistat de les incidències assignades al 
departament d'informàtica. 

Per assignar la incidència a un usuari del departament d'informàtica 
cal prémer la icona de modificació (llapis).

A continuació es mostra el formulari per assignar la incidència a un 
usuari  de  departament  on  s'ha  de seleccionar  l'usuari  i  fer  clic  a 
guardar.
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Solucionar la incidència: Per a solucionar la incidència hauriem de fer 
clic al punt de menú incidències on apareixen les incidències que té 
assignades un usuari de departament.

Hauriem de premer la icona de modificació (llapis) i ens apareixeria el 
següent formulari on hauriem de donar la solució al problema. Per 
últim hauriem de premer el botó guardar.

Un cop haguéssim guardat la solució de la incidència es notificaria a 
l'usuari conforme la seva incidència a sigut solucionada.

Tot seguit podem veure el detall de la incidència que visualitzaria el 
client i l'usuari de departament.
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Les notificacions per correu en aquest procés són les següents:

Notificació un cop la incidència ha sigut  assignada al  departament 
d'informàtica.

Notificació segons la incidència ha sigut solucionada.

Per últim, el client també rep la notificació segons la incidència ha 
sigut solucionada.
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Afegir notes a les incidències entre usuaris de departament.

Per  afegir  notes,  hauríem  de  situar-nos  a  la  interfície  de 
departaments.  Imaginem  que  un  usuari  amb  perfil  de  cap  de 
departament, abans d'assignar una incidència a un membre del seu 
departament vol deixar constància d'una nota per facilitar la resolució 
del problema. Per afegir la nota cal fer premer la icona + del costat 
de la lupa, tot seguit ens apareixerà un petit formulari on hauriem 
d'escriure la descripció de la nota i premer el botó de guardar.

 
Per visualitzar les notes de les incidències, cal prémer la icona de la 
lupa.  En  aquest  cas  l'usuari  cap  de  departament  pot  visualitzar  i 
registrar  notes  per  qualsevol  incidència,  en  canvi,  un  usuari  de 
departament  només  pot  visualitzar  i  registrar  notes  per  les 
incidències assignades al seu usuari.
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Canvi  de  contrasenya  i  de  dades  personals  per  usuaris  de 
departament i clients.

Operativa:

• Accedir a la interfície de departaments o clients.
• Accedir al punt de menu de modificació de dades personals.
• Accedir al punt de menu contrasenya.

A continuació es mostra una captura amb el formulari que cal omplir 
per canviar les nostres dades personals.
Un cop s'ha completat el formulari cal premer el botó modificar.
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Per realitzar el canvi de contrasenya hauríem de completar el següent 
formulari i premer el botó modificar.

Missatges de confirmació, errors i d'informació de tota l'aplicació.

Per totes les accions que realitzem a l'aplicació com per exemple: 
login, alta, baixa, modificació, etc. Ens apareixerà un missatge a la 
part inferior del menú indicant si l'acció s'ha realitzat correctament. 
Aquest missatge es pot visualitzar durant uns segons.

A continuació es pot veure un missatge d'error en el login i com a poc 
a poc va desapareixent.
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Afegir un administrador a la base de dades.

Aquest  seria  l'exemple  de  si  no  hi  ha  registrat  un  usuari 
administrador al sistema.
S'hauria de disposar de permisos al servidor de base de dades.

Com es pot veure a continuació hauríem d'omplir la taula d'usuaris 
pel  gestor  de  dades  phpmyadmin,  cal  tenir  en  compte  el  camp 
contrasenya(1234) que es en format md5, departament 0(cap) i estat 
1 (actiu).

Com  ja  tindriem  un  usuari  administrador,  podriem  crear  tants 
administradors com volguessim amb el gestor d'incidències.

Donar d'alta un usuari de departament a l'aplicació.

Cal mencionar que per donar d'alta un usuari de departament,cap de 
departament o administrador cal tenir perfil d'administrador.

Operativa:

• Accedir a la interfície d'administració.
• Accedir al punt de menu d'usuaris
• Afegir un nou usuari i guardar els canvis.
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Accés:  Per  accedir  a  la  interfície,  ens  hem  de  dirigir  a  la  zona 
d'administració  i  omplir  el  formulari  de  login  seleccionant  l'àrea 
d'administració.

Un cop fet el login, l'aplicació redirigeix a la interfície d'administració 
on  podrem  veure  un  punt  de  menú  amb  totes  les  entitats  de 
l'aplicació. Totes les entitats es poden gestionar, es a dir, es pot donar 
d'alta, baixa i modificació de qualsevol registre.

Cal  tenir  en  compte  que  un  usuari  administrador  pot  esborrar 
registres de l'aplicació(fent clic a la icona x) pel que segons el que 
s'esborri es poden donar incongruències de comportament. 

És important no esborrar res de la taula de perfils i d'estats. 

A continuació podem visualitzar una captura amb el llistat d'usuaris 
de l'aplicació.
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Per afegir un nou usuari s'ha de prémer el botó + del llistat anterior i 
omplir el següent formulari. Per últim cal prémer el botó guardar.
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A continuació podem observar com s'ha registrat l'usuari 
correctament.

Per finalitzar aquest apartat  crec convenient explicar que totes les 
entitats es gestionen exactament de la mateixa manera. 

S'hauria  d'accedir  al  punt  de  menú  corresponent  on  sempre  es 
carregarà un llistat amb les dades que conté l'entitat, aquest llistat es 
pot ordenar per ordre ascendent i  descendent per la columna que 
mes ens convingui. 

Per cada apartat trobarem les funcionalitats d'alta, baixa, modificació 
i eliminació.
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11. 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, no únicament pel sector educatiu i que pot tenir 
sortida per qualsevol entorn virtual. A més m'ha permès aplicar bona 
part dels coneixements que obtingut al llarg de la carrera. 

El fet d'haver realitzat el projecte en tecnologia open amb la que 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 i pel fet de veure com s'han assolit bona part dels 
objectius. 

En el meu cas mai havia treballat amb php i sempre és difícil passar 
d'un extrem a l'altre perquè hi ha un procés d'aprenentatge llarg i poc 
marge d'errors. 

Tot i així si el dia d'avui tornes a fer el mateix projecte, escolliria la 
tecnologia amb la qual tinc més experiència, sobretot per qüestió de 
temps. 

Sobre la planificació original crec que m'he desviat i he perdut molt 
de temps per realitzar el gestor d'administració. Podria haver centrat 
l'aplicació únicament a transmetre i resoldre incidències i en tot cas 
deixar el gestor d'administració pel final. 

Crec que m'he complicat  massa a l'hora de fer  totes les  peticions 
POST amb ajax en entorns totalment desconeguts per mi, pel que ha 
suposat un retràs en la plena funcionalitat de l'aplicació. Això m'ha 
portat molts mals de cap amb els encodes de l'aplicació. 

No he tingut temps de reduir el codi de les vistes, com per exemple 
les capçaleres o peus de l'aplicació. 

Dinamitzar el menú de les interfícies d'administració, departament i 
client o inclòs fer una plantilla master per totes les interfícies. 

Per últim 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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12. Treball futur 

M'hauria  agradat  poder  dedicar-hi  més  temps,  hi  ha  detalls  que 
voldria polir com acabar d'adaptar la vista per mòbil, s'ha intentat 
que  tota  l'aplicació  fos  “responsive”  és  a  dir,  que totes  les  vistes 
s'adaptin a les diferents resolucions de pantalla, independentment del 
dispositiu amb el qual s'accedeix a l'aplicació. 

Es  podria  finalitzar  la  funcionalitat  de  multi-idioma  que  ja  es 
contempla  en  els  logins,  però  no va més  enllà,  és  a  dir,  s'hauria 
d'aplicar  la  mateixa  lògica  per  les  interfícies  d'administració, 
departament i  client.  Aquesta millora aportaria un salt  qualitatiu a 
l'aplicació. 

Millorar  l'apartat  de  les  notificacions,  l'algoritme  que  utilitza  les 
llibreries  de  phpMailer  inclou  una  validació  per  smtp  interna  que 
ralentitza el procés d'enviament de correu, tot i així si l'aplicació es 
migra a un entorn de producció “real” el més lògic és que l'aplicació 
disposi  d'un  servidor  de  correu  i  es  podria  utilitzar  la  funció  per 
defecte que incorpora el llenguatge de programació php, pel que el 
procés d'enviament de correu seria més eficient que l'actual.

Per últim m'agradaria adaptar les vistes html i lògica de vista a model 
vista controlador.
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