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 El Projecte Gestió d’Incidències i Recursos del Departament d’Informàtica es una eina que 
intenta facilitat la feina dels administradors informàtics de les diverses empreses que tinguin aquest 
departament o la necessitat de tenir tots els equips informàtics de l’empresa inventariats, igual que els 
usuaris i per últim poder tenir un sistema d’incidències centralitzat tant per als usuaris com per als 
administradors. 

 Es tracta d’una pàgina Web feta amb HTML, que mitjançant PHP fa una sèrie d’operacions sobre 
una Base de Dades amb MySQL. 

 Aquesta pàgina Web contindrà tot el  inventari d’usuaris i dels equips informàtics necessaris per a 
l’administrador informàtic de l’empresa.  També es una eina que inclou un sistema d’incidències el qual 
es accessible per als usuaris com per als administradors. Els usuaris podran obrir incidències dels seus 
equips i els administradors podran gestionar i tenir les incidències controlades, tant per poder tenir la 
feina organitzada com per poder justificar la feina feta per l’administrador als responsables de l’empresa 
de forma que es pugui justificar la feina. El projecte també ha estat pensar per tal de reduir el temps que 
perden els administradors amb trucades per part dels usuaris que notifiquen les seves incidències. 

 Com ja he mencionat el projecte es basa en una pàgina Web, ja que es un sistema que no 
necessita cap mena de software addicional en els equips clients de forma que amb un simple navegador 
Web, ja sigui Internet Explorer, Mozila Firefox, etc. Sigui suficient per poder accedir al portal. 

 L’entorn de programació fet servir es HTML i PHP. S’ha elegit PHP ja que es un software de 
lliure distribució comparat amb ASP .NET que es un software propietari de Microsoft el qual només 
funciona sobre plataformes Microsoft Windows i ens limita molt la possible implantació en altres 
empreses que no disposin de servidors basats en Microsoft Windows. 

A part de que PHP es multi plataforma també hem vaig decidir per PHP ja que te una amplia 
llibreria de funcions per treballar amb el SGBD MySQL, que es la Base de Dades sobre la que vaig 
decidir treballar ja que també es un SGBD multi plataforma i que es pot obtenir gratuïtament, el qual fa 
que el cost del projecte sigui realment baix comparat amb altres opcions del mercat. 

El projecte s’ha estudiat de forma que es pugui treballar amb les dos principals plataformes del 
mercat, pel que es refereix a servidors en producció, que son les següents: 

• Plataforma Microsoft. 

• Linux. 

En plataformes Microsft hem vaig  decantar per Microsoft Windows 2003 Server i per part de les 
plataformes Linux hem vaig decantar per la distribució Ubuntu Server, que es una distribució basada en la 
distribució Debian, que es una de les mes segures del mercat. 

Es van estudiar aquestes dues plataformes bàsicament per les empreses que ja disposin de 
servidors en producció capaços de suportar l’aplicació. En el cas que s’hagués de muntar un servidor nou 
segurament ens decantaríem per l’opció Ubuntu Server ja que es un sistema que requereix molts menys 
recursos de Hardware si ho comparem amb Microsoft Windows 2003 Server, un altres dels motius es 
perquè Ubuntu Server es pot descarregar de forma gratuïta i Microsoft Windows 2003 Server hem 
d’adquirir les corresponents llicències. 
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En aquest projecte també s’ha estudiar molt sèriament l’opció de virtualitzar servidors ja que es 
una tecnologia que cada cop està mes estesa ja que ofereix moltes mes opcions que un servidor físic. De 
totes formes el projecte funcionar amb qualsevol dels dos sistemes, tant el sistema físic com el sistema 
virtualitzat ja que el que realment importa es sobre quina plataforma treballa, ja sigui Microsoft o Linux 
com hem mencionat anteriorment.   

L’opció Microsoft Windows 2003 Server bàsicament s’ha estudiat per a empreses que ja disposin 
de servidors en producció amb aquesta plataforma. En el cas de que l’empresa en qüestió ja disposes d’un 
servidor Windows 2003 Server en producció tenim dues opcions pel que fa a instal·lar  un servidor Web 
en el servidor. 

Les dues opcions de les que disposem son les següents: 

• Servidor Web Internet Information Services, mes conegut com IIS. 

• Servidor Web Apache. 

IIS es el servidor Web propi de Microsoft Windows 2003 Server, que actualment es tracta de la 
versió IIS6 tot i que Microsoft Windows Server 2008 ja conté IIS7. L’altra opció que tenim es instal·lar el 
servidor Web Multiplataforma Apache que també està disponible per instal·lar-se en plataformes Linux 
cosa que IIS no pot fer. 

Avui en dia el servidor Web mes utilitzat es Apache tot i que amb els últims anys IIS ha anat 
retallant distancies amb el seu competidor. 

En aquest projecte finalment hem optat per la solució Apache envers IIS, tant per les plataformes 
Microsoft com per a les plataformes Windows. 

Per a realitzar la instal·lació del servidor Web Apache, PHP y MySQL hem trobat unes eines 
d’auto instal·lació que permeten instal·lar els tres sistemes emprats en aquest projecte de forma fàcil i 
ràpida, es tracta de l’aplicació WAMPServer 2.0 per a plataformes Microsoft i de LAMP per a 
plataformes Linux. WAMP significa (Windows, Apache, MySQL i PHP) mentre que LAMP significa 
(Linux, Apache,  MySQL i PHP). Aquesta utilitat es un executable el qual instal·la les últimes versions 
dels tres productes i una de les altres avantatges de les quals disposa es de que disposa d’un entorn propi 
el qual permet administrar les tres aplicacions de forma ràpida, senzilla i intuïtiva, cosa que facilita la 
feina als administrador informàtics que no hagin treballat amb aquests productes. 

El projecte també utilitza funcions de PHP que permeten l’enviament de correus electrònics a 
través de la tecnologia SMTP. Per a plataformes Windows ens hem decantat per PostCast Server que es 
un servidor SMTP gratuït i de fàcil configuració per part de l’usuari. L’altra opció per a plataformes 
Microsoft es utilitzar el propi servidor SMTP que inclou IIS, en el cas que s’hagi instal·lat. Per a 
plataformes Linux ens hem decantat per instal·lar Postfix el qual realitza la mateixa funció que PostCast 
Server però per a plataformes Linux. 

El servei SMTP s’ha utilitzat bàsicament per a dues funcions del projecte. La primera es la de 
notificar a l’administrador de que s’ha obert una incidència de forma que no hagi de consultar cada cinc 
minuts l’aplicació. La segona es la de realitzar comandes de cartutxos de tinta que mes endavant 
explicarem. 
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Un cop s’han instal·lat els productes mencionats anteriorment ja estem llestos per accedir a 
l’aplicació la qual haurem de copiar en un directori dins el servidor Web i publicar-lo de forma que 
puguin accedir els usuaris. 

Un cop accedim a l’aplicació sens demanarà un usuari i una contrasenya que ens haurà facilitat 
l’administrador per a poder-hi accedir. L’aplicació distingeix els usuaris amb dos tipus que prèviament 
l’administrador haurà hagut de configurar. El primer es tracta del grup d’usuaris estàndard i el segon dels 
administradors, els quals mes endavant explicarem el que poden realitzar un tipus d’usuaris i uns altres. 

L’aplicació disposa de tres gran apartats, la primera opció es la d’Usuaris, la segona es la 
d’Inventari i la tercera es la d’Incidències. 

L’opció d’usuaris ens permet obtenir una llista de tots els usuaris de l’empresa, o de poder-los 
seleccionar per Unitat de Negoci, la Unitat de Negoci es com la empresa sobre la que ha estat basat el 
programa diferència les diferents seus. Aquest apartat també ens permetrà seleccionar els usuaris pel seu 
departament corresponent. Un cop obtinguem el llistat disposarem de diverses opcions sobre els usuaris. 
Qualsevol usuari podrà consultar les dades bàsiques d’un usuari, com son el correu electrònic, el seu 
telèfon i la ubicació en l’empresa. El propi usuari que s’ha validat també podrà consultar els diferents 
usuaris d’accés a les diverses aplicacions de l’empresa. En el cas de que l’usuari que s’hagi validat sigui 
un administrador aquest serà capaç de crear nous usuaris, modificar qualsevol dada de qualsevol usuari i 
també serà capaç d’esborrar qualsevol usuari. A part també serà capaç d’atorgar els diferents permisos 
dins l’aplicació de forma que podrà concedir privilegis d’administrador a l’usuari que cregui adient. 

La segona opció dins del programa es l’opció del inventari. Aquesta opció permetrà a un usuari 
que s’hagi validat amb privilegis estàndard de poder consultar el diferent equipament informàtic del qual 
disposi en l’empresa, a mes a mes també disposarà des d’aquesta pantalla de l’opció de poder obrir de 
forma ràpida una incidència sobre l’equip que hagi detectat que no funcioni correctament. En el cas que 
l’usuari que s’hagi validat sigui un administrador aquest disposarà de totes les opcions possibles per a 
poder portar un manteniment correcte de l’aplicació. Les opcions en qüestió son que podrà donar d’alta 
equip, modificar equips, esborrar equips, assignar un equip a un usuari i a una Unitat de Negoci ja que un 
usuari pot tenir diferents equips en diferents Unitat de Negoci. 

La tercera opció dins del programa es la de les incidències. Des d’aquesta opció els usuaris 
podran generar  incidències o consultar les que ja s’han generat prèviament, poden consultar el seu estat i 
la data de previsió de resolució. L’administrador podrà gestionar les incidències com mes li convingui. 
L’administrador quan rep una incidència generada per un usuari, serà notificat per correu electrònic i un 
cop hagi consultat l’ incidència haurà d’aprovar-la si així ho creu convenient, ja que mols cops els usuaris 
generen incidències que finalment no poder ser considerades com a tal. L’administrador també podrà 
tancar les incidències i ficar-les com a pendents en el cas de que per exemple s’estigui a l’espera d’un 
material per a poder-la solucionar. 
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Dins de les incidències també s’han inclòs les comandes dels cartutxos de tinta. S’ha decidit 
d’incloure-la ja que l’usuari amb un simple click pot notificar de que una de les seves impressores 
assignades necessita un cartutx de tinta, aquesta opció també ens útil per a poder dur un control dels 
cartutxos de tinta que gasta un usuari per tal de poder prendre mesures en cas de que es detectin 
anomalies en el consum. L’administrador també disposa d’un inventari de cartutxos el qual li permetrà 
gestionar les comandes i l’stock del que disposa, en quan es genera una comanda l’aplicació permet 
enviar un correu electrònic directament al proveïdor encarregat de subministrar la comanda, per altra 
banda de forma ràpida podrem consultar si tenim alguna comanda pendent. 

L’administrador també disposarà dins del inventari de poder consultar els equips de xarxa i 
servidors, de forma que podrà consultar l’ ubicació i totes les dades  de configuració, així com disposarà 
de l’opció de que es podrà connectar directament a l’equip des de la pròpia aplicació mitjançant un enllaç 
Web (normalment per als equips de xarxa), via Terminal Server (per als Servidors Microsoft) o via Telnet 
(per als servidors Linux). En el cas dels PC’s de sobretaula dels usuaris la pròpia aplicació permetrà a 
l’administrador de que es podrà connectar a l’equip remotament mitjançant l’execució d’una comanda en 
un arxiu amb extensió bat el qual llançarà una aplicació denominada Remote Admin i que permetrà la 
connexió a l’equip de forma remota per tal que l’administrador no li calgui desplaçar-se a l’equip, en 
alguns casos l’administrador s’estalvia realitzar kilòmetres per una incidència que podia ser resolta 
remotament sense la necessitat de desplaçar-se. 

L’administrador a part d’aquestes tres opcions esmentades (Gestió d’usuaris, Gestió d’Inventari i 
Gestió d’Incidències) també disposarà de l’opció de poder administrar els diferents departament i Unitats 
de Negoci de l’empresa, podent-los donar d’alta, modificar-los o esborrar-los. 

Abans de començar el projecte es va realitzar una planificació estimada de la duració del projecte, 
la qual finalment no va ser massa encertada ja que el projecte va durar un mes més del temps estimat, això 
va ser degut a que ha sigut el primer projecte d’aquestes envergadures i l’experiència que tenia sobre 
aquesta classe de projectes a nivell de planificació era nul·la. 

Un cop realitzat el projecte s’han estat analitzant les possibles millores que podria sofrir aquest. 
Les principals millores que s’han avaluat son mes que res millores visuals i de seguretat. 

Les millores visuals no s’han aplicat ja que tinc bastant desconeixença i gust sobre temes visuals, 
tot i que si em decidís per millorar l’entorn visual optaríem per realitzar la pàgina amb Flash ja que es un 
entorn que fa l’entorn Web molt mes agradable. Si no s’ha realitzat es perquè  s’ha cregut que era 
preferible que el programa tingues totes les opcions necessàries per un administrador informàtic que no 
pas que fos mes amigable a la vista. 

L’altra millora que s’hauria d’implantar es el tema de la seguretat SSL. El propi programa ja te 
una seguretat inclosa ja que ningú no pot accedir al programa si no s’ha validat prèviament com a usuari i 
els usuaris només poden accedir a les seves pàgines. Tot això s’ha aconseguit utilitzant un script propi 
inclòs en l’aplicació que controla l’accés d’usuaris al principi de tot. L’altre nivell de seguretat aplicat es 
el nivell de permisos NTFS en el cas de Windows i ext3 en el cas de Linux. Aquest tipus de particions ens 
permet d’assignar permisos per usuari a cada un dels arxius i dels directoris del sistema, es un nivell de 
seguretat afegit. Tot i els nivells de seguretat inclosos en l’aplicació elaborada seria convenient en futures 
millores d’incloure la seguretat que ens proporciona SSL, la qual no ha estat implementada en aquesta 
aplicació. Gràcies a SSL podríem aconseguir que la transmissió de dades entre l’equip client i el servidor 
viatgés encriptada el qual evitaria possibles atacs en els nostres sistemes com els “sniffers” per exemple. 



Gestió d’Incidències i Recursos del Departament d’Informàtica 

 

6 

 

També seria convenient en futures millores del programa mirar d’optimitzar el codi de forma que 
fer modificacions en el programa fos menys laboriós, ja que aquest es un dels principals problemes que 
ens ofereix PHP. En PHP si no es realitza un codi que sigui clar a l’hora de realitzar actualitzacions en el 
programa ens podem trobar amb molts problemes a l’hora de localitzar les funcions que vulguem millorar 
ja que si no tenim cura amb això podem elaborar moltes línies de codi repetides que amb una funció 
quedaria tot molt mes clar i només hauríem d’accedir amb aquesta funció per realitzar els canvis en 
l’aplicació. 

 


