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Desenvolupament d'una aplicació web per a la validació online d'assignatures

1. Context del projecte

L'assignatura Computació neuronal i evolutiva del màster en Intel·ligència Artificial 

té coma professors a Enric Romero i Lluís Belanche. Em varen oferir la possibilitat de 

realitzar una aplicació per a la validació de models com a projecte final de carrera. La  

possibilitat d'aprofundir en coneixements sobre com gestionar aquesta assignatura des 

d'una aplicació em va fer interessar-me des de bon principi mitjançant diverses reunions 

que vàrem fer per tal de fer una primera aproximació als requeriments que necessitaríem.

L'aplicació està pensada per a l'assignatura de Computació neuronal i evolutiva, 

encara que es possible  ser  transportada a d'altres assignatures que utilitzin el  mateix 

sistema de validació de models. En aquest marc, l'assignatura es planteja un espai on els 

estudiants  puguin  aplicar  els  coneixements  apresos  i  poder  validar  els  exercicis  i  

experiments.  A demés de ser  un  espai  d'intercanvi  d'informació  entre  el  professorat  i 

l'alumnat.

Es va decidir que una aplicació web a mida seria la opció més adient, per la seva 

versatilitat,  facilitat  per  l'actualització  i  manteniment,  la  no  necessitat  d'instal·lació  de 

software o la independència de SO. Es va rebutjar la possibilitat d'utilitzar algun tipus de 

CMS,  especialment  pel  caràcter  complex  de  la  validació  d'experiments.  Amb  poca 

experiència en el web, vaig trobar interessant poder realitzar aquesta aplicació que em 

permetria guanyar experiència i confiança en futures aplicacions.

La  idea  final,  doncs,  es  desenvolupar  una  aplicació  web  amigable  per  tal  de 

gestionar tot el contingut que l'assignatura pogués generar. Especialment important per el  

caràcter d'eina de validació online i la gestió dels resultats de diferents exercicis suposava 

un repte per a mi ja que mai havia desenvolupat un projecte de semblant envergadura.
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2. Objectius del projecte

El projecte, en un principi, està destinat als alumnes del màster de TIC ofert per la  

UPC, encara que sent ampliable a d'altres assignatures de la FIB. Pretén ser una eina 

activa durant l'assignatura del màster, ja sigui com a eina de validació del software pujat 

per  l'estudiant  en  els  seus  anàlisis  de  models  així  com  via  de  comunicació  entre 

estudiants i professors.

Perquè no usar ATENEA?  ATENEA és l'entorn virtual de docència de la UPC. El 

seu objectiu és el de donar suport a l'adaptació dels estudis de la nostra universitat a les 

directrius  de  l'Espai  Europeu  d'Educació  Superior.  ATENEA ha  estat  desenvolupada 

utilitzant com a base tecnològica la plataforma de programari obert Moodle. Vàrem trobar 

convenient  que  fer  un  projecte  independent  del  software  ja  existent  seria  molt  més 

convenient per tenir major flexibilitat i independència. 

També vàrem contemplar la possibilitat d'utilitzar algun dels gestors de continguts 

(CMS) que hi han disponibles actualment, com Drupal o Joomla, però vàrem creure que 

una  aplicació  feta  a  mida  seria  mes  convenient  per  a  nosaltres,  degut  a  l'estricte 

variabilitat i difícil tasca en cas que volguéssim canviar alguna funcionalitat del projecte.

Els objectius primordials són donar una eina per a la validació online d'experiments 

i facilitar la realització d'exercicis del màster anteriorment esmentat. També pretén ser un 

espai de comunicació entre alumnes i professorat.
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3. Etapes del projecte

El procés de desenvolupament del software sol dividir-se en les següents etapes: 

anàlisi de requeriments, especificació, disseny, implementació i proves.

Abans de començar el projecte es va fer una planificació inicial del projecte i un cop 

finalitzat s'ha comparat amb el temps real que s'ha trigat. Es pot comprovar en la secció 

pertinent que la diferencia entre la estimació i la realitat es bastant gran. Aquestes dues 

planificacions es poden trobar al capítol 4 juntament amb l'estudi econòmic.

Seguidament es va fer l'anàlisi de requeriments i l'especificació, ambdues etapes 

són independents a la tecnologia i es poden trobar al capítols 5, 6 i 7.

Les etapes de disseny i implementació per l'aplicació programada a mida es poden 

trobar a l'apartat 8 de la memòria.

Tot seguit, al capítol  9, es poden trobar les consideracions finals que es varen fer 

després de l'etapa de implementació. Petits apunts sobre la finalització del projecte.

Per acabar les conclusions i la bibliografia utilitzada desglossada per seccions es 

poden trobar a l'apartat 10 i 11 respectivament.
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4. Planificació i estudi econòmic

4.1 Planificació del projecte

A continuació, es mostra una taula explicativa de la planificació feta un cop iniciat el 

projecte i un cop acabat, per tal de contrastar les diferències entre les dues.

En  principi,  el  desenvolupament  del  projecte  començava  en  el  quadrimestre 

anterior a presentar-lo, ja que per motius laborals m'era difícil realitzar-lo en tan sols un  

quadrimestre.

Malgrat la planificació inicial, es difícil seguir-la al peu de la lletra i sempre solen 

haver-hi contratemps que allarguen alguna etapa del projecte. Sobretot, el fet de treballar  

fa que sigui molt difícil trobar temps per dedicar al projecte. Per tot això, no s'ha pogut  

complir amb els terminis fixats i s'ha dedicat més dels dos quadrimestres que era el temps 

previst per enllestir el projecte.

Tasca Estimació 

durada (h)

Durada 

real(h)

Diferència 

(h)

Anàlisi de requeriments 20 40 20

Especificació 40 80 40

Disseny de la base de dades 30 50 20

Disseny dels tractaments 20 20 0

Implementació 100 200 100

Proves 20 40 20

Disseny de les dades 20 40 20

Disseny de l'aplicació 30 40 10

Conclusions 20 30 10

Total 300 540 240

Com es pot comprovar,  el nombre real d'hores es clarament superior a la estimació feta 

prèviament. A part d'algun increment en alguna de les tasques, el gruix en gran mesura es 

troba a les tasques d'especificació i implementació.
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Primerament,  hi  ha  un  increment  d'hores  a  l'anàlisi  de  requeriments,  fruit  de  varies 

reunions on no s'havien previst aspectes que més tard  varen ser essencials a l'hora de 

planificar l'aplicació. Sobretot la part de la validació d'experiments i alguns altres apartats 

que sorgiren.

L'apartat d'especificació també té un increment notable d'hores degut a variacions al llarg 

del temps que varen modificar una mica la idea original.

D'acord amb el que s'ha exposat, es mostra els dos diagrames de Gantt corresponents a 

la planificació prèvia i a la real. 

4.1.1. Diagrama de Gantt inicial

A partir de l'estimació feta al principi, el projecte finalitzava el quatrimestre passat.

4.1.1. Diagrama de Gantt real

Tenint en compte els temps reals, el diagrama de Gantt resultant és el següent:
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4.2. Estudi econòmic

En aquest  apartat es mostra un estudi  del  que costaria desenvolupar aquest  projecte 

realment.  Per això es tindran en compte tant recursos físics (hardware) com recursos 

software i el treball de les persones implicades.

4.2.1.Cost hardware

Els  recursos  físics  emprats  són,  bàsicament,  un  ordinador  personal  per  a  la 

programació de les aplicacions i un servidor per hostatjar-les. Com que l'aplicació 

web està hostatjada als servidors de LSI s'ha agafat  un hosting d'una empresa 

privada amb un preu del que podria costar a l'any.  Les seves característiques es 

presenten a continuació:

Producte Preu

Ordinador Portàtil Sony Vaio VGN-FW11E
Intel Core 2 Duo 2'26Ghz
3GB de RAM
250GB de HDD

Total: 799€

Servidor Dreamworld
Espai:1 Gb

Total: 40€/any

Si no volem hostatjar la nostra aplicació sobre un hosting privat. Llavors amb un 

ordinador de sobretaula de gamma mitjana i dedicat a fer de servidor podria sortir 

per uns 600€. Si es considera que la seva vida útil és de 4 anys ens sortiria per uns 

150€/any.

4.2.2. Cost software

Pel  que  fa  al  cost  del  software,  es  té  en  compte  els  sistemes  operatius  i  els 

diferents programes usats per al desenvolupament de l'aplicació. Com que era un 

requeriment  no funcional,  s'ha utilitzat  en tot  moment  software lliure  per  tal  de 

10



Desenvolupament d'una aplicació web per a la validació online d'assignatures

minimitzar el cost. (capitol 6.2 Requeriments No Funcionals)

Software Preu

Ubuntu Linux 10.04 Desktop 0€ (Software lliure)

PHP 5.0 0€ (Software lliure)

MySQL 0€ (Software lliure)

Apache Server 0€ (Software lliure)

ArgoUML 0€ (Software lliure)

TOTAL 0,00 €

 

4.2.3. Cost recursos humans

El cost dels recursos humans s'ha fet unificant les diferents tasques que es duien a 

terme, ja sigues d'analista, dissenyador o programador. Així doncs s'ha agafat com 

a preu/hora el estipulat al conveni de cooperació de la FIB que actualment és de 

7'5 €/hora.

Si es considera que el total d'hores del projecte és de 1000, el cost dels recursos 

humans total suma 7500€.

4.2.4. Cost total

Partint  dels  punts  anteriorment  comentats,  i  tenint  en compte que el  temps de 

desenvolupament ha estat de dos anys ens surt que el cost total és de 8.279€ tal 

com es mostra en la taula següent:

Producte Preu Període Cost

Hardware: Portàtil 349,50 €/any 2 anys 699,00 €

Hardware: Servidor 40,00 €/any 2 anys 80,00 €

Software 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Recursos Humans 7,50 €/hora 1000 hores 7.500,00 €

TOTAL 8.279,00 €
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5. Anàlisi de requisits

L'anàlisi de requisits consisteix en determinar les condicions i necessitats per un 

software modificat o bé fet de zero, com es el cas. S'acostuma a dividir en dues fases: 

obtenció de requisits i anàlisi de requisits. Més endavant es detallaran en més profunditat.

Per a l'obtenció dels requeriments s'ha cregut convenient reunir-se amb client, que 

en aquest cas són els professors de l'assignatura. La reunió ha consistit en l'explicació 

primerament de la idea que tenien els professors sobre el funcionament de l'aplicació amb 

la posterior aportació d'idees per part meva. El resultat que s'ha extret de la reunió es  

l'explicació de l'aplicació que ve a continuació.

5.1 Descripció textual de l'aplicació

L'aplicació  a  construir  és  una  pàgina  web  per  a  l'assignatura  de  computació 

neuronal  i  evolutiva  que  serveixi  com una  eina  de  treball  tant  per  a  alumnes com a 

professors. Els usuaris d'aquesta es podran validar per tal de tenir un accés més gran o 

més petit al contingut de la pàgina depenent de la tipologia de l'usuari. 

La pagina podrà ser visitada sense validar-se, on es veuran els fitxers d'exercicis 

actuals, així com la consulta de la classificació d'events passats.  Els alumnes validats 

podran pujar i baixar arxius de la pagina i veure el tant per cent de validesa d'un exercici.  

Els  professors  de  l'assignatura  podran  pujar  arxius  per  tal  que  els  alumnes  puguin 

descarregar-los,  així  com  consultar  els  resultats  d'exercicis  pujats  pels  alumnes.  El 

sistema s'encarregarà d'acceptar i validar els arxius enviats pels alumnes. A demés de 

realitzar una classificació per diferents criteris i filtres.

Per  altra  banda,  es  disposarà  d’un  apartat  amb  informació  on  s’inclourà  la 

presentació  als  visitants,  documents  d’interès  per  a  estudiants  e  informació  sobre 

l'assignatura. 

Tindrà,  també,  un  apartat  on  determinats  usuaris  podran  dur  a  terme  tasques 
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d’administració, com ara donar d’alta/baixa usuaris, modificar-ne les seves dades, activar i 

desactivar seccions i crear filtres per a la mostra de resultats. 

5.1.1. Usuaris de l'aplicació

Per a cada usuari validat, se li assignarà un nom d'usuari (username) i una paraula 

clau  (password)  generada  automàticament.  Seguidament  se  li  enviarà  un  e-mail  amb 

aquestes dades. La primera vegada que entri al sistema i més endavant a l'àrea de gestió 

de perfil, tindrà l'opció de canviar la paraula clau per una de més senzilla. A continuació es 

detallen els diferents tipus d'usuari de l'aplicació.

5.1.1.1. Invitat

També conegut com a Guest en anglès. Es l'usuari que no necessita validar-se per 

navegar per la pàgina, encara que tindrà restringit l'accés a la part de pujar arxius. Tot i 

així,  podrà descarregar  els  exercicis  però  no  podrà  pujar-los.  Tindrà  accés  a  la 

visualització  dels  resultats  d'events  passats  així com a la  possibilitat  de filtrar-los.  No 

tindrà accés a la part d'administració.

5.1.1.2. Alumne

És el tipus d'usuari que farà ús de l'aplicació frontend.  Tindrà accés a la part de 

pujar exercicis i podrà veure els exercicis pujats  per  ell,  així  com el  tant  per  cent  de 

validesa que tenen, o varen tenir en un passat. Tindrà la opció de pujar-ne de nous. Podrà  

consultar  la  informació del  fitxers pujats  pel  professorat.  Podrà canviar  la seva actual 

contrasenya per una altre. No tindrà accés a la part d'administració.

5.1.1.3. Professor

Tindrà accés a la part de l'administració on podrà gestionar les diferents seccions 

de  la  web.  Tindran  la  possibilitat  d'esborrar  arxius  i  canviar  algunes  opcions  de  la 

classificació. A demés tindrà totes les opcions de invitat a la part del frontend de la web, 
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on podrà consultar els resultats dels exercicis dels estudiants.

5.1.1.4. Administrador

Tindrà  accés absolut  a  tota la  part  de  l'administració.  S'encarregarà  de validar, 

crear o eliminar usuaris i crear quatrimestres,  a demés de tenir totes les opcions abans 

comentades. A demés tindrà totes les opcions de invitat a la part del frontend de la web,  

on podrà consultar els resultats dels exercicis dels estudiants.
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6. Requeriments detallats

6.1. Requeriments Funcionals

“Característica requerida del sistema que expressa una capacitat d'acció del mateix 

una funcionalitat; generalment expressada en una declaració en forma verbal”

Amb les descripcions de l'apartat anterior, s'han obtingut les següents necessitats:

6.1.1. Estructura

L'aplicació  permetrà  el  registre  d'usuaris  per  accedir  a  l'apartat  de validació de 

models. Tanmateix, es permetrà la visualització de les diferents seccions encara que no 

s'estigui registrat.

L'aplicació ha de considerar com a mínim 4 rols d'usuari diferents:

– Invitat:  Tan sols podrà navegar per la web. No podrà pujar arxius per a que es 

validin ni tindrà accés a la part d'administració.

– Alumne: Tindrà accés a totes les seccions de la web així com a pujar nous arxius 

per a validar. No se li permetrà l'accés a l'administració.

– Professor: Tindrà accés a totes les seccions de la web encara que no podrà pujar 

arxius per validar. Tindrà accés a l'administració però no podrà crear quadrimestres 

ni usuaris nous.

– Administrador: Tindrà accés a totes les seccions de la web. A demés tindrà control 

absolut a l'administració ja que serà ell l'encarregat de crear quadrimestres nous i 

esborrar-ne d'antics. 

Per tant,  l’aplicació ha de disposar,  com a mínim, d’un menú per accedir  a les 

pàgines i  seccions que la formen. A més ha d’integrar un apartat per accedir a 

l’àrea d’administració. 
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6.2. Requeriments No Funcionals

“Característica requerida del sistema, del  procés de desenvolupament, del servei 

donat o de  qualsevol altre aspecte del desenvolupament, que  denota una restricció del  

mateix”

A diferència dels requeriments funcionals (els quals descriuen les accions que ha 

de realitzar el software, els processos d’entrada i sortida de dades, etc.), els requeriments 

no funcionals defineixen les qualitats que ha de complir  l’aplicació en realitzar la seva 

funció. Per tal d’avaluar-los en profunditat, s’agafa com a base l’estàndard ISO/IEC 9126-

1[i],  el  qual  permet  avaluar  la  qualitat  del  software.  A banda,  s’utilitza  l’extensió  NT- 

ISO/IEC 9126[ii] de l’estàndard esmentat per tal de poder avaluar aspectes no tècnics, 

com  ara,  la  vessant  econòmica  del  software  usat.  Tot  seguit,  es  descriuen  els 

requeriments  no  funcionals  de  l’aplicació  agrupats  segons  les  característiques  que 

defineix l’estàndard esmentat. 

6.2.1. Seguretat

Capacitat del producte software per protegir la informació  i les dades de manera 

que les persones o sistemes no autoritzats no les puguin llegir ni modificar.

- L'aplicació ha d'utilitzar contrasenyes per tal d'autentificar els usuaris.

- L'aplicació ha d'emmagatzemar les contrasenyes xifrades dels usuaris de l'aplicació.

6.2.2. Fiabilitat

Capacitat del producte software de mantenir el nivell de prestació sota condicions 

establertes durant un període de temps establert (maduresa, recuperabilitat)

L'aplicació ha d'estar disponible en tot moment als dominis: 

www.lsi.upc.edu/~socosftp/pfc1

www.lsi.upc.edu/~socosftp/pfc1/admin
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Aquests  dos  dominis  són  provisionals  fins  que  l'aplicació  es  mogui  al  domini 

definitiu. Es faran copies de seguretat periodicament (setmanalment) de manera manual.

6.2.3. Usabilitat

Capacitat del producte software per ser entès, après, usat i atractiu per als usuaris 

finals, quan s’utilitza sota condicions concretes. S'ha parat especial atenció a la UX (User 

Experience) per tal que l'aplicació sigui el més intuïtiva possible.

• La interfície d'usuari ha de ser desenvolupada en anglès, ja que es l'idioma en que 

s'imparteix l'assignatura.

• L'aplicació ha de ser fàcil d'utilitzar i el més intuïtiva possible encara que el tipus 

d'usuari que en farà ús seran persones amb alts coneixements informàtics.

• L'aplicació  haurà  de  respectar,  sempre  que  sigui  possible,  els  estàndards  web 

establerts  per  l'organisme  W3C  respecte  a  accessibilitat,  internacionalització  i 

independència de dispositius.

6.2.4. Eficiència

Capacitat del producte software per proporcionar prestacions adequades, relatives 

a la quantitat de recursos usats, sota condicions determinades.

El temps de resposta de l'aplicació ha de ser acceptable dins d'unes condicions de 

connexió normals ja que no mou grans quantitats de dades. L'únic temps de resposta que 

pot ser una mica crític es a l'hora de pujar algun fitxer de gran tamany. Habitualment 

s'espera un temps de resposta d'uns 2 segons. Excepcionalment es fixa un temps de 

resposta màxim de 8 segons.

6.2.5. Mantenibilitat

17



Desenvolupament d'una aplicació web per a la validació online d'assignatures

Es el conjunt d'atributs relacionats amb la facilitat d'estendre, modificar o corregir 

errors en un producte de software.

L'especificació  es  realitzarà  en  llenguatge  UML,  pel  fet  que  es  tracta  d'un 

llenguatge estàndard que facilita la comprensió i la modificació.

L'aplicació treballarà amb versions estables del software. Les versions no estables 

quedaran relegades a aplicacions en proves.

6.2.6. Portabilitat

Facilitat  d'un  producte  de  software  per  ser  traslladat  a  diferents  plataformes 

(instal·lació, reemplaçament, adaptabilitat)

L'aplicació ha de visualitzar-se correctament, en els següents navegadors:

• Mozilla Firefox 6.0 +

• Internet Explorer 7 +

• Google Chrome

6.2.7. Negoci

Característiques del contracte entre el proveïdor i el client que poden influir en la 

qualitat del software.

Costos de llicencia: Tot el software utilitzat per a desenvolupar l'aplicació ha de ser 

gratuït.

18



Desenvolupament d'una aplicació web per a la validació online d'assignatures

7. Especificació

En aquest apartat es mostren els diagrames de casos d'ús per cada usuari amb la 

descripció  pertinent  als  requeriments  funcionals  explicats  a  l'apartat  6.  Finalment,  es 

presenta el diagrama de classes sense atributs.

7.1. Diagrames de casos d'ús

7.1.1. Usuari Invitat
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7.1.2. Usuari Alumne

7.1.3. Usuari Professor

L'usuari Professor, com l'administrador, tenen accés a la part de l'administració. Però, com 

es normal, poden fer tots els casos d'us del usuari Guest a la part del frontend. Per tot 

això només es mostren els casos d'us de la part de l'administració.
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7.1.4. Usuari Administrador

L'usuari Administrador té tots els casos d'us de l'usuari Professor més els que es mostren 

a continuació:
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7.1.5. Assignació de casos d'us

Funcionalitat Guest Alumne Professor Admin

Registrar-se (Frontend) X

Recordar Password (Frontend) X

Login (Frontend) X

Logout (Frontend) X

Veure Noticia (Frontend) X X

Descarregar Problemes (Frontend) X X

Veure/Filtrar Resultats (Frontend) X X

Contactar (Frontend) X X

Pujar Exercici (Frontend) X

Canviar Nom i Cognom (Frontend) X

Canviar Password (Frontend) X

Login (Administració) X

Logout (Administració) X X

Canviar Titol Pagina (Administració) X X

Canviar Text Home (Administració) X X

Canviar Text About (Administració) X X

Canviar Text Help (Administració) X X

Afegir Noticia (Administració) X X

Borrar Noticia (Administració) X X

Editar Noticia (Administració) X X

Ordenar Noticia (Administració) X X

Mostrar/Amagar Noticia (Administració) X X

Afegir Problema (Administració) X X

Borrar Problema (Administració) X X

Editar Problema (Administració) X X

Ordenar Problema (Administració) X X

Mostrar/Amagar Problema (Administració) X X

Afegir Usuari (Administració) X X

Borrar Usuari (Administració) X X

Editar Usuari (Administració) X X

Afegir Challenge (Administració) X X

Borrar Challenge (Administració) X X

Editar Challenge (Administració) X X

Ordenar Challenge (Administració) X X

Mostrar/Amagar Challenge (Administració) X X
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Afegir Script (Administració) X X

Borrar Script (Administració) X X

Editar Script (Administració) X X

Ordenar Script (Administració) X X

Afegir View Result (Administració) X X

Borrar View Result (Administració) X X

Editar View Result (Administració) X X

Seleccionar Semestre Actual (Administració) X

Afegir Semestre (Administració) X

Borrar Semestre (Administració) X

Editar Semestre (Administració) X

Canviar Configuració (Administració) X

7.2. Descripció de casos d'us

A continuació es fa una explicació detallada per cada cas d'ús anteriorment nombrat. Es 

mostren  les  entrades  del  l'usuari  i  les  sortides  del  sistema,  la  semàntica,  el  flux 

d'interacció (diàleg entre usuari i  sistema per ordre cronològic) i  s'hi n'hi ha els cursos 

alternatius

S'ha decidit agrupar-los segons si pertanyen a la zona de frontend (pàgina principal) o a la  

zona d'administració.

7.2.1. Casos d'ús de frontend

7.2.1.1. Login

Entrades Username:String, Password: String

Sortides Cap

Semàntica L'usuari es valida

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari Guest introdueix el username i el password

Comprova que existeix l'usuari i que la contrasenya 
és vàlida. Inicia la sessió amb l'usuari introduït.

L'usuari Guest passa a ser usuari Alumne

Cursos alternatius

Si falla la validació ja sigui per username incorrecte o password incorrecte se li notifica a la pantalla d'error.
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7.2.1.2. Registrar-se

Entrades Email:String, Password: String, Password2: String, Nom:String, Cognom:String

Sortides Retorna 1 si s'ha creat correctament

Semàntica L'usuari es registra al sistema

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari Guest introdueix els camps requerits

Si les dades són correctes, s'insertarà a la base de 
dades el nou usuari i se li enviarà un email amb les 
dades d'accés.

Cursos alternatius

Si les dades introduides no són vàlides no s'insertarà a base de dades i no s'enviarà cap email. Se li 
notificarà a l'usuari que les dades no són correctes per pantalla.

7.2.1.3. Recordar Password

Entrades Email:String

Sortides Retorna 1 si l'email existeix

Semàntica L'usuari demana la contrasenya

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari Guest introdueix el seu email

Si l'email existeix, se li enviarà a la mateixa adreça 
de correu el seu password

Cursos alternatius

Si les dades introduides no són vàlides no s'insertarà a base de dades i no s'enviarà cap email. Se li 
notificarà a l'usuari que les dades no són correctes per pantalla.

7.2.1.4. Veure Noticia

Entrades Cap

Sortides Cap

Semàntica L'usuari accedeix al contingut d'una noticia

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari clica sobre el titol d'una noticia de la secció 
News

El sistema mostra la noticia clickada amb tot el seu 
contingut

Cursos alternatius

Cap
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7.2.1.5. Descarregar Problema

Entrades Cap

Sortides Retorna un fitxer zip

Semàntica L'usuari es descarrega un problema

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari Guest clicka sobre un problema a la secció 
Problems

El  sistema ofereix  la  possibilitat  de descarregar  el 
fitxer a l'usuari

Cursos alternatius

Cap

7.2.1.6. Veure/Filtrar Resultat

Entrades Cap

Sortides Cap

Semàntica Mostra una taula de resultats dels exercicis pujats pels alumnes

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari Guest clicka sobre quins resultats vol veure.

Es presenten els resultats, amb la seva configuració 
de vista, del challenge seleccionat i del problema si 
s'ha seleccionat també.

Cursos alternatius

Cap

7.2.1.7. Contactar

Entrades nom:String, telf: Integer, email:String, comments:String

Sortides Cap

Semàntica Envia un email a l'administrador amb els comentaris entrats

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  introdueix  els  camps  pertinents  i  clicka 
Submit

Si els camps son correctes, s'enviarà un email cap a 
l'administrador amb les dades inserides per l'usuari

Cursos alternatius

Si les dades no són correctes, no s'enviarà l'email i es mostrarà per pantalla un error.
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7.2.1.8. Canviar Nom i Cognom

Entrades nom:String, cognom:String

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat correctament

Semàntica L'usuari Alumne canvia el seu Nom i/o Cognom

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  Alumne  introdueix  el  nou  nom  i  el  nou 
cognom i clicka sobre el botó Submit.

S'actualitza a la base de dades el nom i/o cognom 
de l'usuari.

Cursos alternatius

Si hi ha algun camp buit no s'actualitzarà i es mostrarà un error per pantalla

7.2.1.9. Canviar Password

Entrades password1:String, password2: String

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat correctament

Semàntica L'usuari actualitza el seu antic password

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  introdueix  la  nova  contrasenya  dues 
vegades i clicka sobre Submit.

Si les contrasenyes són iguals s'actualitza a la taula 
d'usuari.

Cursos alternatius

Si les contrasenyes no són vàlides, no s'actualitzarà i es mostrarà un error per pantalla.

7.2.1.10. Pujar exercici

Entrades id_challenge: Integer, id_problema: Integer, train: Fitxer, valid:Fitxer, test: Fitxer

Sortides Retorna 1 si s'ha pujat correctament

Semàntica Es puja un o varis fitxers per validar sobre un Challenge i un Problem específic.

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  Alumne  selecciona el  Challenge,  el 
Problem, i selecciona els fitxers que vol pujar.

Es validen els fitxers utilitzant l'script específic. Si tot 
ha anat correctament es guardarà a base de dades 
el resultat i es mostrarà una nova entrada a la taula 
de resultats.

Cursos alternatius
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Si hi ha algun error en el format del arxiu, ja sigui d'extensió o intern se li notificarà a l'usuari per pantalla.

7.2.1.11. Logout

Entrades Cap

Sortides Cap

Semàntica L'usuari surt del sistema

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari Alumna clicka sobre el botó Logout.

Surt de la sessió, el usuari passa a ser Invitat.

Cursos alternatius

Cap

7.2.2. Casos d'ús de l'administració

7.2.2.1. Login

Entrades Username:String, Password: String

Sortides Cap

Semàntica L'usuari es valida

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari Guest introdueix el username i el password

Comprova que existeix l'usuari i que la contrasenya 
és vàlida. Inicia la sessió amb l'usuari introduït.

L'usuari  Guest  passa  a  ser  usuari  Professor  o 
Administrador

Cursos alternatius

Si falla la validació ja sigui per username incorrecte o password incorrecte se li notifica a la pantalla d'error.

7.2.2.2. Canviar Títol Pàgina

Entrades titol: String

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat correctament

Semàntica L'usuari canvia el títol de la pàgina

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  Professor o Administrador introduex el nou 
títol i clicka sobre el botó Submit.

Actualitza a la base de dades el nou titol
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Cursos alternatius

Retorna 0 en cas d'error

7.2.2.3. Canviar Text Home

Entrades text: String

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat correctament

Semàntica L'usuari canvia el text de la pestanya Home

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  Professor o Administrador introduexi el nou 
text i clicka sobre el botó Submit.

Actualitza a la base de dades el nou text

Cursos alternatius

Cap

7.2.2.4. Canviar Text About

Entrades text: String

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat correctament

Semàntica L'usuari canvia el text de la pestanya About

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  Professor o Administrador introduexi el nou 
text i clicka sobre el botó Submit.

Actualitza a la base de dades el nou text

Cursos alternatius

Cap

7.2.2.5. Canviar Text Help

Entrades text: String

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat correctament

Semàntica L'usuari canvia el text de la pestanya Help

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  Professor o Administrador introduexi el nou 
text i clicka sobre el botó Submit.

Actualitza a la base de dades el nou text

Cursos alternatius

Cap
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7.2.2.6. Afegir Noticia

Entrades titol: String, data: Date, description: String

Sortides Retorna 1 si s'ha creat correctament

Semàntica L'usuari crea una nova noticia

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  Professor  o  Administrador  introduexi  les 
dades pertinents i clicka sobre el botó Submit.

Crea a la base de dades una nova noticia.

Cursos alternatius

Si hi ha alguna dada incorrecte se li notificarà a l'usuari per pantalla.

7.2.2.7. Borrar Noticia

Entrades Cap

Sortides Retorna 1 si s'ha borrat correctament

Semàntica L'usuari esborra una noticia

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  Professor  o Administrador  escull  la  noticia 
que serà esborrada

Es demana la confirmació  de la baixa de la noticia 
seleccionada.

L'usuari confirma la baixa de la noticia

S'esborra la noticia de la base de dades

Cursos alternatius

Si l'usuari no confirma la baixa de la noticia es cancel·la l'operació.

7.2.2.8. Editar Noticia

Entrades titol: String, data: Date, description: String

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat correctament

Semàntica L'usuari edita una noticia ja creada

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari selecciona la noticia que vol editar

Es mostra a noticia amb els camps per modificar.

Realitza les modificacions que vol als camps.

Emmagatzema  els  canvis  realitzats  a  la  base  de 
dades

31



Desenvolupament d'una aplicació web per a la validació online d'assignatures

Cursos alternatius

Si les dades introduïdes no són vàlides, el sistema noi actualitza i es mostra un error per pantalla.

7.2.2.9. Ordenar Noticia

Entrades id_noticia:Integer, accio:{Pujar,Baixar}

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat l'ordre correctament

Semàntica L'usuari edita l'ordre d'una noticia.

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari selecciona amb la icona de la fletxa amunt o 
avall si vol pujar o baixar una noticia.

L'ordre de la noticia pren el nou valor i es mostra la 
nova disposició de les noticies.

Cursos alternatius

Cap

7.2.2.10. Mostrar/Amagar Noticia

Entrades id_noticia:Integer, accio:{Mostrar,Amagar}

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat la visualització correctament

Semàntica L'usuari edita la visualització d'una noticia.

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari selecciona amb les accions de Hide i Show 
si vol amagar o mostrar una noticia.

La visualització de la noticia pren el nou valor i es 
mostra o s'amaga al frontend.

Cursos alternatius

Cap

7.2.2.11. Afegir Problema

Entrades nom:String,  given:{Valid_labels,Valid_data,Test_data},  features:String, 
training_examples:  String,  validation_examples:  String,  test_examples:String, 
training_data:Fitxer,training_labels:Fitxer,  validation_data:File, 
validation_labels:File, test_data:File, test_labels: File.

Sortides Retorna 1 si s'ha inserit correctament

Semàntica L'usuari crea un nou problema

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari introduex els camps pertinents

Es crea una nova instancia de Problem a la base de 
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dades. Es creen els fitxers pertinents al servidor.

Cursos alternatius

Si les dades introduïdes no són vàlides, el sistema no insereix a la taula, no crea els fitxers al servidor i es 
mostra un error per pantalla.

7.2.2.12. Borrar Problema

Entrades Cap

Sortides Retorna 1 si s'ha esborrat correctament

Semàntica L'usuari esborra un problema

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  Professor  o  Administrador  escull  el 
problema que serà esborrat

Es demana la confirmació  de la baixa de la noticia 
seleccionada.

L'usuari confirma la baixa del problema

El  sistema  esborra  el  problema  i  tots  els  fitxers 
associats a ell.

Cursos alternatius

Si l'usuari no confirma la baixa del problema es cancel·la l'operació.

7.2.2.13. Editar Problema

Entrades titol: String, data: Date, description: String

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat correctament

Semàntica L'usuari edita una noticia ja creada

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari selecciona el problema que vol editar

Es mostra el problema amb els camps per modificar.

Realitza les modificacions que vol als camps.

Emmagatzema  els  canvis  realitzats  a  la  base  de 
dades

Cursos alternatius

Si les dades introduïdes no són vàlides, el sistema no actualitza i es mostra un error per pantalla.

7.2.2.14. Ordenar Problema

Entrades id_problema:Integer, accio:{Pujar,Baixar}

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat l'ordre correctament

Semàntica L'usuari edita l'ordre d'un problema.
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Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari selecciona amb la icona de la fletxa amunt o 
avall si vol pujar o baixar un problema.

L'ordre del problema pren el nou valor i es mostra la 
nova disposició dels problemes

Cursos alternatius

Cap

7.2.2.15. Mostrar/Amagar Problema

Entrades id_problema:Integer, accio:{Mostrar,Amagar}

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat la visualització correctament

Semàntica L'usuari edita la visualització d'un problema.

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari selecciona amb les accions de Hide i Show 
si vol amagar o mostrar un problema.

La visualització del problema pren el nou valor i es 
mostra o s'amaga al frontend.

Cursos alternatius

Cap

7.2.2.16. Afegir Usuari

Entrades email:  String,  password:  String,  nom:  String,  cognom:String,  tipus:{Student, 
Teacher,Admin}

Sortides Retorna 1 si s'ha creat correctament

Semàntica L'usuari crea un nou usuari

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  Professor  o  Administrador  introduexi  les 
dades pertinents i clicka sobre el botó Submit.

Crea a la base de dades un nou usuari.

Cursos alternatius

Si hi ha alguna dada incorrecte se li notificarà a l'usuari per pantalla.

7.2.2.17. Borrar Usuari

Entrades Cap

Sortides Retorna 1 si s'ha borrat correctament

Semàntica L'usuari esborra un usuari
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Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari Professor o Administrador escull l'usuari que 
serà esborrat

Es  demana  la  confirmació  de  la  baixa  del  usuari 
seleccionat.

L'usuari confirma la baixa del usuari seleccionat

S'esborra l'usuari de la base de dades

Cursos alternatius

Si l'usuari no confirma la baixa de la noticia es cancel·la l'operació.

7.2.2.18. Editar Usuari

Entrades email:  String,  password:  String,  nom:  String,  cognom:String,  tipus:{Student, 
Teacher,Admin}

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat correctament

Semàntica L'usuari edita un usuari ja creat

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  selecciona  de la llista d'usuaris el que vol 
editar

Es mostra l'usuari amb els camps per modificar.

Realitza les modificacions que vol als camps.

Emmagatzema  els  canvis  realitzats  a  la  base  de 
dades

Cursos alternatius

Si les dades introduïdes no són vàlides, el sistema noi actualitza i es mostra un error per pantalla.

7.2.2.19. Afegir Challenge

Entrades nom:String, problems:Array, description:String, script: Integer

Sortides Retorna 1 si s'ha inserit correctament

Semàntica L'usuari crea un nou challenge

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari introduex els camps pertinents

Es crea un  nou Challenge a la base de dades.  A 
demés es crea una vista per defecte a la taula de 
view_results  amb  tots  els  camps  del  script 
seleccionat a true.

Cursos alternatius

Si les dades introduïdes no són vàlides, el sistema no insereix a la taula i es mostra un error per pantalla.
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7.2.2.20. Borrar Challenge

Entrades Cap

Sortides Retorna 1 si s'ha esborrat correctament

Semàntica L'usuari esborra un challenge

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  Professor  o  Administrador  escull  el 
challenge que serà esborrat

Es demana la confirmació de la baixa del challenge 
seleccionat.

L'usuari confirma la baixa del challenge

El  sistema  esborra  el  challenge i  totes  les  vistes 
associades a ell (view_results).

Cursos alternatius

Si l'usuari no confirma la baixa del challenge es cancel·la l'operació.

7.2.2.21. Editar Challenge

Entrades nom:String, problems:Array, description:String, script: Integer

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat correctament

Semàntica L'usuari edita una noticia ja creada

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari selecciona el challenge que vol editar

Es mostra el challenge amb els camps per modificar.

Realitza les modificacions que vol als camps i clicka 
el botó Submit

Emmagatzema  els  canvis  realitzats  a  la  base  de 
dades

Cursos alternatius

Si les dades introduïdes no són vàlides, el sistema no actualitza i es mostra un error per pantalla.

7.2.2.22. Ordenar Challenge

Entrades id_problema:Integer, accio:{Pujar,Baixar}

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat l'ordre correctament

Semàntica L'usuari edita l'ordre d'un problema.

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari selecciona amb la icona de la fletxa amunt o 
avall si vol pujar o baixar un problema.
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L'ordre del problema pren el nou valor i es mostra la 
nova disposició dels problemes

Cursos alternatius

Cap

7.2.2.23. Mostrar/Amagar Challenge

Entrades id_noticia:Integer, accio:{Mostrar,Amagar}

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat la visualització correctament

Semàntica L'usuari edita la visualització d'un challenge.

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari selecciona amb les accions de Hide i Show 
si vol amagar o mostrar un challenge.

La visualització del challenge pren el nou valor i es 
mostra o s'amaga al frontend.

Cursos alternatius

Cap

7.2.2.24. Afegir Script

Entrades nom:String,  description:String,  script:  File,  field_number:Integer, 
field_name1:String, field_name2:String, field_name3:String

Sortides Retorna 1 si s'ha inserit correctament

Semàntica L'usuari crea un nou script

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari introduex els camps pertinents

Es crea un  nou  Script a la base de dades.  Es crea 
també un fitxer amb l'script pujat al servidor.

Cursos alternatius

Si les dades introduïdes no són vàlides, el sistema no insereix a la taula i es mostra un error per pantalla.

7.2.2.25. Borrar Script

Entrades Cap

Sortides Retorna 1 si s'ha esborrat correctament

Semàntica L'usuari esborra un script

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  Professor  o  Administrador  escull  el  script 
que serà esborrat
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Es  demana  la  confirmació  de  la  baixa  del  script 
seleccionat.

L'usuari confirma la baixa del script

El sistema esborra el script de la base de dades i el 
fitxer associat a ell.

Cursos alternatius

Si l'usuari no confirma la baixa del script es cancel·la l'operació.

7.2.2.26. Editar Script

Entrades nom:String,  description:String,  script:  File,  field_number:Integer, 
field_name1:String, field_name2:String, field_name3:String

Sortides Retorna 1 si s'ha editat correctament

Semàntica L'usuari edita un script ja creat

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari selecciona el script que vol editar

Es mostra l'script amb els camps per modificar.

Realitza les modificacions que vol als camps i clicka 
el botó Submit

Emmagatzema  els  canvis  realitzats  a  la  base  de 
dades

Cursos alternatius

Si les dades introduïdes no són vàlides, el sistema no actualitza i es mostra un error per pantalla.

7.2.2.27. Ordenar Script

Entrades id_script:Integer, accio:{Pujar,Baixar}

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat l'ordre correctament

Semàntica L'usuari edita l'ordre d'un script.

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari selecciona amb la icona de la fletxa amunt o 
avall si vol pujar o baixar un script.

L'ordre del  script pren el  nou valor  i  es mostra  la 
nova disposició dels scripts

Cursos alternatius

Cap

7.2.2.28. Afegir View Result

Entrades id_challenge, id_problem, params:Array

Sortides Retorna 1 si s'ha creat correctament
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Semàntica L'usuari crea un nou view result

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  Professor  o  Administrador  selecciona  un 
challenge dels disponibles

Mostra  els  problemes disponibles  per  el  challenge 
seleccionat

L'usuari selecciona un problema i clicka Submit

El sistema emmagatzema a base de dades un nou 
view_result. El sistema mostra la visualització actual 
dels paràmetres de sortida.(per defecte tots visibles)

L'usuari  selecciona  la  visibilitat  que  vol  i  clicka 
Submit

El  sistema  actualitza  a  base  de  dades  la  nova 
visibilitat.

Cursos alternatius

Si hi ha alguna dada incorrecte se li notificarà a l'usuari per pantalla.

7.2.2.29. Borrar View Result

Entrades Cap

Sortides Retorna 1 si s'ha borrat correctament

Semàntica L'usuari esborra un view result

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  Professor  o  Administrador  escull  el 
view_result a eliminar

Es demana la confirmació de la baixa del view result 
seleccionat

L'usuari confirma la baixa

S'esborra de la base de dades

Cursos alternatius

Si l'usuari no confirma la baixa del view result es cancel·la l'operació.

7.2.2.30. Editar View Result

Entrades params:Array

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat correctament

Semàntica L'usuari edita un view result ja creat

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari selecciona de la llista de view results el que 
vol editar
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Es  mostra  el  view  result amb  els  camps  per 
modificar.

Realitza les modificacions que vol als camps.

Emmagatzema  els  canvis  realitzats  a  la  base  de 
dades

Cursos alternatius

Si les dades introduïdes no són vàlides, el sistema noi actualitza i es mostra un error per pantalla.

7.2.2.31. Seleccionar Semestre Actual

Entrades id_semestre:Integer

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat correctament

Semàntica L'usuari selecciona el semestre amb el que la pàgina es regirà

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  selecciona  un  quatrimestre  utilitzant  els 
radio button

El sistema esborra l'anterior valor i posa el semestre 
seleccionat com a actual

Cursos alternatius

Cap

7.2.2.32. Afegir Semestre

Entrades any:String, tipus:String

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat l'ordre correctament

Semàntica L'usuari afegeix un semestre nou

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari omple els camps pertinents i clicka Submit

Es crea un nou semestre a la base de dades.
Es  crea  una  copia  de  tots  els  problemes  del 
semestre actual i s'associen al semestre nou.
Es  crea  una  copia  de  tots  els  challenges  del 
semestre actual i s'associen al semestre nou.
Es  crea  una  còpia  de  tots  els  view  results  del 
semestre actual i s'associen al semestre nou.

Cursos alternatius

Si no hi ha cap semestre actual, només es crea una nova instancia a la base de dades del semestre nou.

7.2.2.33. Borrar Semestre

Entrades id_semestre:Integer

Sortides Retorna 1 si s'ha esborrat correctament
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Semàntica L'usuari esborra un semestre

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari escull el semestre que vol esborrar

El Sistema demana confirmació de l'eliminació

L'usuari confirma que vol esborrar

S'esborra el semestre de la base de dades.
S'esborren tots els problemes del semestre.
S'esborren tots els challenges del semestre.
S'esborren tots els view results del semestre.

Cursos alternatius

Cap

7.2.2.34. Editar Semestre

Entrades any:String, tipus:String

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat l'ordre correctament

Semàntica L'usuari edita un semestre

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari escull el semestre que vol editar

Es mostren els parametre editables per el semestre

L'usuari modifica els camps que vol

El sistema actualitza els camps a base de dades

Cursos alternatius

Si hi ha algun paràmetre erroni es mostrarà un error per pantalla.

7.2.2.35. Canviar Configuració

Entrades base_path:String, base_url:String

Sortides Retorna 1 si s'ha actualitzat l'ordre correctament

Semàntica L'usuari edita la configuració del lloc web

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari edita els parametres i clicka Submit

El  sistema actualitza a la base de dades els nous 
canvis.

Cursos alternatius

Si hi ha algun paràmetre erroni es mostrarà un error per pantalla.

7.2.1.36. Logout
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Entrades Cap

Sortides Cap

Semàntica L'usuari surt del sistema

Flux d'interacció

Usuari Sistema

L'usuari  Professor  o  Administrador clicka  sobre  el 
botó Logout.

Surt de la sessió, el usuari passa a ser Invitat.

Cursos alternatius

Cap

7.3. Diagrama de classes

El diagrama de classes resultant sense atributs.
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8.  Disseny i  implementació  de  l'aplicació  en la  metodologia  

tradicional

8.1. Arquitectura i plataforma

L'aplicació  utilitza  una  arquitectura  Client/Servidor,  el  client  a  través  del  seu 

navegador realitza peticions a una maquina remota (el servidor de LSI) que s'encarregarà 

de processar-les i retornar les respostes pertinents.

Així doncs a la banda del servidor s'utilitza Apache com a servidor d'aplicacions 

(per requeriments no funcionals), el qual suporta PHP que es el llenguatge amb el que es 

desenvoluparà  l'aplicació. PHP permet la connexió amb diferents gestors de bases de 

dades (SGBD). En el nostre cas hem triat MySQL, un SGBD multi-fil i multi-usuari molt 

comú en les aplicacions web per la seva velocitat i facilitat d'ús.

El  llenguatge PHP es interpretat  en  el  servidor  remot,  com d'altres  llenguatges 

semblants (perl  o Phyton) de manera que el servidor interpreta totes les entrades (les 

peticions  del  client  i  els  resultats  obtinguts  de  la  base  de  dades)  les  processa  i  les 

presenta al client que ha fet la petició.

8.2. Disseny de la base de dades

El disseny de la base de dades parteix del disseny conceptual presentat a l'apartat 

7.3. Diagrama de classes. Abans de transformar el disseny conceptual en un disseny lògic 

s'han de realitzar les següents normalitzacions:

Les regles de normalització que s’apliquen són les següents: 

• Es transforma l’associació ternària entre Usuari – Quatrimestre – DataHora de la qual  

resulta la classe associativa Fitxer.

43



Desenvolupament d'una aplicació web per a la validació online d'assignatures

• Es transforma l’associació ternària entre Challenge – Quatrimestre – Problem de la qual 

resulta  la  classe associativa Validator.  I  finalment,  el  diagrama de classes normalitzat 

queda de la següent manera:

Finalment, després dels processos de normalització i transformació descrits, s’obté 

el següent disseny de la base de dades relacional. Nota: en cada relació, la clau primària 

es  troba  subratllada.  Les  claus  foranes  es  descriuen a  continuació  a  quina  relació 

referencien. 

challenges(id,nombre,description,id_script,id_quatrimestre,visible

,orden)

On {id_script} referencia scripts

On {id_quatrimestre} referencia quatrimestres

challengesdatasets(id_challenge,id_dataset)

On {id_challenge} referencia challenges

On {id_dataset} referencia datasets
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datasets(id,nombre,size,features,training_examples,training_data,t

raining_labels,validation_examples,validation_data,validation_labe

ls,test_examples,test_data,test_labels,id_quatrimestre,file,visibl

e,orden)

On {id_quatrimestre} referencia quatrimestres

noticias(id,titulo,fecha,descripcion,orden,visible)

quatrimestre(id,any,tipus,actual)

results(id,nombre,rank,fecha,id_challenge,id_dataset,id_quatrimest

re,id_usuario,train1,valid1,test1,train2,valid2,test2,train3,valid

3,test3)

On {id_challenge} referencia challenges

On {id_dataset} referencia datasets

On {id_quatrimestre} referencia quatrimestres

On {id_usuario} referencia usuarios

scripts(id,nombre,description,file,numero_campos,nombre1,nombre2,n

ombre3,orden)

text_labels(id,home,about,help,title,base_path,base_url)

usuarios(id,email,nombre,apellido,password,fecha,tipo,id_quatrimes

tre)

On {id_quatrimestre} referencia quatrimestres

view_results(id,id_challenge,id_dataset,id_quatrimestre,train1,val

id1,test1,train2,valid2,test2,train3,valid3,test3)
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8.3. Disseny dels tractaments

En aquesta secció s'explica com es duen a terme les interaccions que hi han entre 

els  diferents  elements  de  l'arquitectura  (client  i  servidor).  Es  descriu  textualment  i 

gràficament  com el client fa peticions al servidor i com el servidor gestiona l'entrada i la 

sortida de dades i el processament d'aquesta.

S'han  buscat  dos  exemples  representatius  que  incloguin  tots  els  escenaris 

possibles i on intervinguin tots els serveis del servidor utilitzats per l'aplicació.

8.3.1. Registrar-se

El client demana la pàgina index.php?id=registro a través del seu navegador.  Per 

mostrar les diferents seccions de la web hem utilitzat una variable id que identifica la 

secció en la que ens trobem. Això ens estalvia replicar codi. 

El servidor rep la petició i demana el fitxer al disc dur. L'intèrpret de PHP realitza  

consultes si es necessari i el servidor retorna la pàgina sol·licitada al client.

A continuació, el client omple els camps del formulari i envia les dades al servidor 

(a través del mètode POST). Es realitza una petita funció Javascript que comprova que 

els camps no estiguin buits i que l'email sigui una direcció vàlida de correu. Si tot ha anat 

bé, s'envia a través del mètode POST cap al servidor.

Es crea un usuari  nou amb les dades rebudes i  s'emmagatzema a la base de 

dades a la taula d'usuaris. Seguidament, es crea una instància de la classe PHPMailer  

que composa un missatge senzill amb les dades d'autenticació de l'usuari i el sistema es  

crida al servidor de correu. Si s'ha enviat correctament ho notificarà al Php. Finalment,  

aquest comunicarà al client si s'ha pogut crear l'usuari i ha enviat l'email correctament.
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8.3.2. Pujar Fitxer

Quan un usuari està validat. Pot pujar un arxiu per a que sigui validat pel sistema. 

Aquí es mostra el diagrama d'interacció usuaris-aplicació:

L'usuari  ha  d'estar  validat  per  poder  pujar  un  arxiu.  Aquest  demana  la  pàgina 

submit.php a través de l'adreça index.php?id=submit.  En aquesta plana,  selecciona el 

Challenge i el Problema sobre el que vol fer la validació del seu fitxer.
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Un cop fet això, selecciona els fitxers que vol pujar. Pot pujar 3 fitxers com a màxim 

(el  de training,  el  de validation i  el  de test).  Tota aquesta informació es transmesa al  

servidor web, mitjançant el mètode POST, per a que validi les dades i tot seguit comenci el 

procés de validació dels fitxers. El sistema agafarà les dades necessàries, com els fitxers 

del  Problema sobre  el  que  es  validaran i  el  script  amb el  que esta  relacionat  aquell 

Challenge. Per cada un d'aquests fitxers es llança una funció validate que el que fa es 

executar a la línia de comandes l'script prèviament carregat passant-li com a paràmetres 

el  fitxer  pujat  per  l'usuari  i  el  corresponent  fitxer  del  problema  que  pertoca  (training,  

validation o test). La funció exec() de php realitzarà aquesta tasca.

Aquesta execució del script, generarà una sortida. Normalment un codi d'error (0 si  

tot ha anat correctament) i els resultats d'aquell fitxer.

Un  cop  obtinguts  els  resultats,  procedirem  a  emmagatzemar-los  a  la  base  de 

dades. Sabem quants camps de sortida té l'script mitjançant la propietat num_camps de la 

classe Script. Per tant, guardarem els resultats generats sobre la taula de results seguint  

els paràmetres del script.

8.4. Implementació

En aquest apartat s'explicarà com s'ha implementat l'aplicació i quines classes hem 

utilitzat. El codi que aquí es mostra s'ha extret de l'aplicació però s'ha simplificat per tal de 

facilitar la comprensió alhora de llegir-lo. Per aquest motiu, pot ser que no sigui totalment  

exacte al codi font.

8.4.1. Implementació del frontend

8.4.1.1. Estructura

La pàgina principal té una estructura clàssica formada per una capçalera, un cos i un peu:
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Capçalera: Com que acostuma a tenir una estructura semblant, conté els fitxers inclosos 

(includes) que necessitem per a la visualització correcte de la pàgina. En aquest apartat 

es fa la connexió a la base de dades, la identificació de l'usuari,  carrega els diferents 

menus...

Cos: El cos de la pàgina varia segons la secció seleccionada al menu (variable id). Esta 

separat en diferents arxius, un per a cada secció.
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Peu: Sempre té la mateixa estructura. Mostrarà el peu de pàgina a tot arreu.

Pel que fa a l’estructura de fitxers i directoris, s’ha decidit posar en primer pla tots els 

fitxers principals (els que fan referència a pàgines) i agrupar en diferents directoris la 

resta de fitxers. Així doncs, queda de la següent manera: 

/admin Carpeta que conté tot el referent a l'apartat 
d'administració.

/class Directori  que  conté  totes  les  classes  de 
l'aplicació.

/css Directori  que conté els estils  de l'aplicació 
frontend.

/files Directori  que  conté  els  fitxers  pujats  per 
l'aplicació.  S'organitza  en  3  directoris.  Un 
pels problemes, un altre pels scripts i l'ultim 
pels fitxers que pugen els alumnes.

/img Directori  que  conté  les  imatges  que  es 
mostren a l'aplicació.

/lib Directori que conte els fitxers amb llibreries 
requerides, aixi com la connexió a base de 
dades.  Aquest  directori  també  conté  les 
classes  de  PHPMailer  les  quals  són 

51



Desenvolupament d'una aplicació web per a la validació online d'assignatures

necessàries  per  a  poder  crear  i  enviar 
emails a través 
de l’aplicació.

8.4.2. Implementació del backend

El  backend  (administració)  també  té  un  vista  clàssica  segons  l'estructura  de 

capçalera, cos i peu.

Capçalera:  Com que acostuma a tenir una estructura semblant, conté els fitxers inclosos 

(includes) que necessitem per a la visualització correcte de la pàgina.
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Cos: El cos de la pàgina varia segons la secció seleccionada al menu (variable p). Esta 

separat en diferents arxius i carpetes, un per a cada secció.

Peu: Sempre té la mateixa estructura. Mostrarà el peu de pàgina a tot arreu.

8.4.3 Formularis 

El sistema per aconseguir la interacció usuaris-aplicació (en altres paraules, perquè 

els usuaris puguin enviar dades a l’aplicació) es duu a terme a través de formularis. 

Existeixen dos mètodes per a realitzar l’enviament de dades: GET i POST. 

8.4.3.1 Mètode GET 

El mètode GET passa els atributs del formulari a través de l’adreça URL després 

del caràcter “?“ i PHP els emmagatzema en la variable global $_GET. 

Cal  destacar  que  els  atributs  enviats  resten  visibles  a  l’usuari,  cosa  que  pot 
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provocar, si s’utilitzen formularis amb diversos atributs (com és habitual), adreces URL 

llargues i força inintel·ligibles. A part, la utilització d’aquest mètode podria comprometre la 

seguretat  de  les  dades  enviades,  pel  fet  que  un  usuari  malintencionat  pot  modificar 

fàcilment les dades que s’envien amb finalitats que difereixen del propi ús de l’aplicació. 

Pels  motius  esmentats,  s’intenta  evitar  l’ús  del  mètode  GET sempre  que  sigui 

possible. Tanmateix, pot ser una bona opció en aquelles ocasions en què es tractin dades 

poc  rellevants,  es  passin  poques  dades  i  estiguin  degudament  tractats  tots  possibles 

valors  que  pot  prendre.  En  aquest  sentit,  i  tal  com s’ha  comentat  anteriorment,  s’ha 

utilitzat  aquest  mètode  per  desenvolupar  alguns  accions  de  les  pàgina  index.php. 

S’explica el seu funcionament a partir dels exemples següents: 

Si cliquem a l'apartat del menú “News” generarem la següent url:

/index.php?id=news

Al fitxer index.php se li passa el paràmetre id amb el valor news. L'index.php té una funció 

que es dedica a carregar el tros de codi php que pertoca segons la variable que se li  

passa. Així doncs, carregarem index.php amb un include en aquest cas al fitxer news.php.

8.4.3.2 Mètode POST 

Aquest altre mètode, en canvi, utilitza la variable global $_POST i s’utilitza més 

comunament ja que les variables que es passen a través d’un formulari són en principi  

invisibles als usuaris, tot i que hi ha eines per a interceptar-les i llegir-les. Aleshores, és 

responsabilitat del programador que es faci correctament el tractament 

de les variables. 

Aquest mètode és el que s’ha utilitzat en la majoria de formularis de l’aplicació, per 

exemple, per entrar a l’aplicació (login), pujar qualsevol document, penjar notícies, canviar 

la contrasenya, així com qualsevol formulari utilitzat a l’àrea d’administració.

El formulari de login utilitza mètode POST
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8.4.3.3. Enviament de fitxers 

L’enviament de fitxers és necessari per poder pujar documents a l’aplicació, cosa que es 

fa a través de la classe upload.class.php. S’implementa a partir del mètode POST i per 

fer-ho utilitza la  variable global  $_FILES,  la  qual  és un vector  que guarda el  nom, el  

tamany, el tipus i la ruta on es guarda el fitxer temporalment de la següent manera: 

$_FILES['nom_fitxer']['name'] 

$_FILES['nom_fitxer']['size'] 

$_FILES['nom_fitxer']['type'] 

$_FILES['nom_fitxer']['tmp_name'] 

(substituint ‘nom_fitxer’ pel nom del camp que s’utilitza al formulari) 

A més, cal incloure paràmetres al formulari per distingir que es pugen fitxers a través 

d’ell (per mitjà de enctype="multipart/form-data"). 

<form id = "f1" enctype = "multipart/formdata" action = 

”index.php?p=problems/editar&enviar=1" method = "post"> 

I també cal indicar el tamany màxim (en bytes) de l’arxiu a través d’un input ocult que 

ha de portar el nom MAX_FILE_SIZE. 

<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="10000000"> 

Tot i això, el navegador pot no respectar el limit fixat i, en conseqüència, cal 

comprovar posteriorment que la variable $_FILES[“fitxer”][“size”] no supera el valor 

establert. 

$max=10000000; 

if($_FILES["file"]["size"]<= $max){ 

//codi que s’executa solament si el tamany 

//no supera el màxim que s’ha establert prèviament 

} 
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Després de fer el tractament de dades corresponent, cal moure el fitxer, el qual es 

troba en un directori temporal, al directori definitiu on es guardarà. El navegador ha de 

disposar dels permisos necessaris per poder llegir i escriure en determinats directoris del 

servidor. Per tal que sigui possible, s’ha decidit posar-lo com usuari propietari del directori  

files i  de  tots  els  seus  subdirectoris,  a  part  de  disposar  dels  permisos  de  lectura  i 

escriptura. Mitjançant les comandes:

$ chown –R wwwdata:wwwdata files/ 

$ chmod –R 750 files/ 

Dins del directori /files es troben 3 directoris més. El directori /datasets emmagatzema els 

problems pujats per professors i administradors desde l'apartat d'administració. El directori 

/ficheros s'utilitza per guardar els fitxers que pugen els alumnes desde el frontend, encara 

que  al  cap d'un  temps  són  esborrats  ja  que  no ens interessa  emmagatzemar-los.  El 

directori /scripts emmagatzema els diferents scripts pujats per professors desde l'apartat 

d'administració.

8.4.3. Administració

A la  part  d'administració  s'accedeix  desde  la  url  on  està  ubicat  el  projecte  afegint-hi 

/admin:

www.lsi.upc.edu/~soco-sftp/pfc1/admin

S'ha  de  tenir  en  compte  que  només  tenen  accés  a  la  part  d'administració  els 

usuaris de tipus Professor o Administrador.

Un cop validats  es  podran fer  totes  les  funcionalitats  descrites  a  l'apartat:  5.3. 

Casos d'ús. Vegem algun exemple:

Editar Challenge:

En l'apartat de Challenges, veiem els challenges actuals per al semestre 2012 Q1, 

seleccionat al select button ubicat a la part superior dreta de la pantalla. Veiem que hi ha  

un llistat on podem fer altres accions com ordenar-los al nostre gust. Mostrar o amagar 
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aquell challenge, anar a la vista de resultats, editar-lo, esborrar-lo o afegir-ne de nous. 

Seleccionem editar el Challenge amb nom “Challenge 1” 

Un cop a la pantalla d'edició veiem els paràmetres que podem modificar del challenge, on 
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podem  editar  el  seu  nom,  la  descripció  que  es  mostrarà  a  la  pàgina  principal,  els 

problemes que té relacionats i l'script contra el que es validen els fitxers. Quan estem 

satisfets amb la modificació, premem Submit i es guardaran els valors nous.

Afegir View Result:

A l'hora d'afegir una nova vista de resultats. Tan sols hem d'anar al seu apartat 

corresponent i clicar sobre el botó de “Add View Result”:

Un cop a dins veurem que podem seleccionar un challenge i d'aquell challenge un 

dels problems dels que estigui relacionat. Seleccionarem una nova vista de resultats per 

al Challenge 2 i el problema HIVA i premem Submit:
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A la següent pantalla veurem que tots els paràmetres estan marcats per defecte:

Com que el Challenge 2 utilitza un script que només té un paràmetre de sortida, en aquest 

cas test1, seleccionem quins camps es mostraran a la pagina de resultats de la pagina 

principal i premem el botó de Submit.

Podem  esborrar  qualsevol  vista  de  resultats,  però  sempre  deixarem  una  per 

defecte que només serà esborrada si eliminem el Challenge.

8.4.5 Gestió de permisos 

Per acabar, cal comentar que es duu a terme la gestió de permisos per accedir al 

contingut d’una forma bastant senzilla però funcional. En primer lloc, es guarda l'objecte 

usuari a la variable $_SESSION quan un usuari entra a l’aplicació. D’acord amb els rols 

d’usuari considerats, el codi pot ser accessible utilitzant la seguent funcio:

$_SESSION['usuari']>getTipus();

Aleshores, en les zones del codi on interessi restringir l’accés en funció del rol es 

procedeix de la següent manera: 

if($_SESSION['usuari']>getTipus()=='1'){ 

//codi a executar quan l’usuari és de tipus admin 

} 
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if($_SESSION['usuari']>getTipus()=='2'){ 

//codi a executar quan l’usuari és de tipus professor 

} 

9. Consideracions finals

Val  a  dir  que  el  projecte  ha  estat  provat,  però  encara  no  s'ha  dut  a  terme la  

implantació  definitiva  que  en  principi  tindrà  lloc  quan  el  professor  responsable  de 

l'assignatura ho consideri convenient. La posada en marxa comportarà que amb l'accés 

de diferents usuaris i professors, potser s'hagin de fer algunes revisions al codi per tal de 

que tot funcioni correctament.

Ademés la configuració i migració de l'aplicació de la seva actual ubicació cap a la 

pàgina definitiva també pot portar algun maldecap si no es conexien tots els paràmetres 

de l'aplicació.

Durant  el  quatrimestre  que  s'implanti  m'ofereixo  voluntari  per  tal  que  qualsevol 

problema que sorgeixi pugui ser resolt. 
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10. Conclusions

El  projecte  presentat  ha  consistit  en  desenvolupar  una  aplicació  web  per  a  la 

validació d'exercicis, en concret per a una assignatura específica. S'ha triat desenvolupar-

lo  des de zero,  per  tal  de comprendre millor  el  funcionament  de les  tecnologies web 

actuals  i  també per  tenir  un  major  control  i  llibertat  alhora  de modificar  i  extendre el 

projecte segons el nostre criteri. Cal anotar, que vàrem pensar en fer servir algun gestor 

de continguts, però vàrem decidir que volíem tenir més flexibilitat a l'hora de desenvolupar 

l'aplicació.

Per tal d'aconseguir els objectius fixats, es va fer un estudi previ per tal de conèixer 

quina era la millor manera d'abordar el  repte de fer una aplicació que fos  útil tan per 

estudiants com per a professors.

La planificació ha estat un dels punts febles del projecte degut a que es molt difícil  

decidir  quant  temps  es  podrà dedicar  al  projecte  i  més  si  estas  treballant.  Sobretot 

recomano a futurs projectistes matricular el projecte un cop el tinguis totalment enllestit o  

a punt d'acabar-lo ja que les presses solen ser habituals i gens recomanables.

Es  podrien  haver  fet  moltes  més  funcionalitats  que  haguessin  donat  més 

envergadura al projecte. Segurament, sinó haguéssim posat un limit encara podríem estar 

traient noves funcionalitats i totes elles útils i viables.

La  meva  experiència  utilitzant  les  tecnologies  aquí emprades  era  vaga.  La 

consecució  d'aquest  projecte  m'ha  fet  agafar  més  confiança  a  l'hora  de  programar 

utilitzant eines de desenvolupament web i m'ha fet sentir més ganes d'explorar el gran 

camp que es el món web. Sobretot estic molt interessat en la usabilitat, un nou camp que 

tot just fa poc s'ha començat a tenir en compte. També la indexació de continguts sobre 

pàgines  ja  creades  per  obtenir  informació  i  després  ser  utilitzada,  les  anomenades 

aranyes web m'han semblat molt interessants, encara que no tingui a veure amb el meu 

projecte.

Encara que l'etapa d'implantació no ha començat, serà quan l'aplicació comenci a 

funcionar amb usuaris reals quan es veurà  el  potencial  d'aquesta. Segurament surtin 

errors i encara que ja hagi acabat el projecte, em considero que estic amb deute amb els 

professors  de  l'assignatura  per  resoldre  qualsevol  problema  que  sorgeixi  durant  la 

utilització de l'aplicació.
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