Universitat de Lleida
Escola Politècnica Superior
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

scheUDLe

Generador d’Horaris
PHP & MySQL
scheUDLe ©2007
Autors:

Albert Fernández Mir
Pablo Alejandro Pérez Martínez

Directors : Francesc Solsona Tehas
Xavier Faus Torà
Setembre de 2007

Índex de Contingut
Resum......................................................................................................................................... ..6
1. Introducció........................................................................................................ .......................8
1.1 Servidor local i eines necessaries............................................................................... .....8
1.2 Objectius....................................................................................................................... ..9
2. scheUDLe......................................................................................................................... .......11
2.1 Funcionalitat............................................................................................................ .........11
2.2 Disseny.................................................................................................. ...........................12
2.2.1 Diagrames de flux.................................................................................... ..................12
2.2.2 Control d’errors..................................................................................................... .....24
2.2.3 Algorismes.............................................................................................. ...................25
2.3 Base de Dades........................................................................................ ..........................28
2.3.1 Taula “users”....................................................................................................... .......29
2.3.2 Taula “asig”.................................................................................................... ............30
2.3.3 Taula “ndisp”............................................................................................................. .30
2.3.4 Taula “horas”...................................................................................... .......................31
2.3.5 Taula “horarios”............................................................................................ .............31
3. Manual d'usuari................................................................................................................ ......32
3.1 Introduir dades................................................................................................. ................32
3.1.1 Administrador................................................................................................... .........33
3.1.2 Usuaris/Professors.......................................................................................... ...........39
3.2 Consultar horari...................................................................................................... ..........41
3.2.1 Administrador................................................................................................... .........41
3.2.2 Usuaris............................................................................................................. ..........42
4. Experimentació.................................................................................................................. .....43
4.1 Relació Cursos/Consultes amb restriccions...................................................................... .43

Generador d’horaris

2

4.2 Relació Cursos/Consultes sense restriccions................................................................... ..44
4.3 Relació Temps/Cursos amb restriccions.................................................................... ........44
4.4 Relació Temps/Cursos sense restriccions................................................................. .........45
4.5 Conclusió...................................................................................................... ....................46
5. Conclusió i treballs Futurs ................................................................................................ ......47
5.1 Conclusió...................................................................................................... ....................47
5.2 Treballs Futurs.......................................................................................... ........................47
Bibliografia........................................................................................................ .........................49
I Annex 1.................................................................................................................................. ...50
Glossari............................................................................................................................ .......50
II Annex 2................................................................................................................................. ...52
Instalació de XAMPP....................................................................................................... ........52
Windows.......................................................................................................................... ...52
GNU/Linux.......................................................................................................... ................53
MacOS............................................................................................................ ....................55
III Annex 3................................................................................................................................ ...58
Codi SQL de la Base de dades.................................................................................. ...............58
IV Annex 4......................................................................................................... .........................60
Codi de la Llibreria....................................................................................................... ...........60
V Annex 5........................................................................................................... ........................83
Certificat d'us de C.E.I.P. Joc de la Bola......................................................................... ..........83

Índex de Figures
Figura 1: Demostració de XAMPP.................................................................................. ...............9
Figura 2: Esquema Físic............................................................................................................... 11
Figura 3: Diagramada de Registre................................................................................... ............12
Figura 4: Diagramada d’identificació d’usuaris............................................................. ..............13

Generador d’horaris

3

Figura 5: Diagrama Enviar Disponibilitat.............................................................................. .......13
Figura 6: Identificació Usuaris................................................................................................... ..14
Figura 7: Diagrama Canviar Contrasenya Usuaris.............................................. .........................15
Figura 8: Diagramada d’identificació d’Administrador................................................... .............16
Figura 9: Diagrama Consultar/Crear Horari....................................................... .........................17
Figura 10: Diagrama Dades d’usuari......................................................................... ..................17
Figura 11: Diagrama canviar contrasenya Administrador.................................... .......................18
Figura 12: Diagrama Inserir cursos.................................................................... .........................19
Figura 13: Diagrama Eliminar curs............................................................................. .................20
Figura 14: Diagrama Inserir Assignatura....................................................................... ..............21
Figura 15: Diagrama Eliminar Assignatura................................................................. .................22
Figura 16: Diagrama Copia Assignatures.................................................................................... .23
Figura 17: Diagrama Algorisme generador.......................................................... .......................26
Figura 18: Diagrama algorisme colocació assignatures.......................................................... .....28
Figura 19: Model relacional de la base de dades ............................................................ ...........29
Figura 20: Taula users............................................................................................... ..................30
Figura 21: Taula asig.......................................................................................... .........................30
Figura 22: Taula ndisp...................................................................................................... ...........31
Figura 23: Taula horas........................................................................................................... ......31
Figura 24: Taula horarios.................................................................................... ........................31
Figura 25: Escollir Idioma......................................................................................................... ...32
Figura 26: Identificador Administrador.................................................................................. .....33
Figura 27: Botó Inserir Curs................................................................................... .....................33
Figura 28: Inserir Curs............................................................................................................ .....34
Figura 29: Botó Eliminar Curs............................................................................. ........................34
Figura 30: Eliminar Curs..................................................................................................... .........35
Figura 31: Botó Inserir Assignatura........................................................................................ .....35

Generador d’horaris

4

Figura 32: Inserir Assignatura................................................................................... ..................36
Figura 33: Botó Eliminar Assignatura.................................................................................. ........36
Figura 34: Eliminar Assignatura............................................................................. .....................37
Figura 35: Botó Copiar Assignatures................................................................................. ..........37
Figura 36: Copiar Assignatures............................................................................. ......................38
Figura 37: Canviar contrasenya.............................................................................................. .....39
Figura 38: Identificador Usuaris............................................................................................. .....39
Figura 39: Taula de Disponibilitat.................................................................... ...........................40
Figura 40: Botó Consultar Horari............................................................................ ....................41
Figura 41: Exemple D'horaris finals........................................................................................... ..41
Figura 42: Exemple d'horari personal...................................................................... ...................42
Figura 43: Gràfica Relació Cursos-Consultes amb Restriccions...................................................43
Figura 44: Gràfica Relació Cursos-Consultes sense Restriccions.................................................44
Figura 45: Gràfica Relació Temps-Cursos amb Restriccions........................................................45
Figura 46: Gràfica Relació Relació-Cursos sense Restriccions.....................................................45
Figura 47: Exemple de XAMPP.............................................................................................. ......54
Figura 48: Pantalla de benvinguda de XAMPP.......................................................... ..................56

Generador d’horaris

5

Resum
La idea d'aquest projecte, neix de la complexitat per a la confecció de horaris i distribució de
professors en centres docents amb una gran quantitat de cursos, professors i assignatures.
Dur a terme aquesta tasca sense cap més ajuda que la de un paper i un llapis pot arribar a ser
tota una utopia per al cap d'estudis del centre, que es el que normalment acostuma a realitzar
aquest treball.
Amb scheUDLe es pretén simplificar aquesta tasca al màxim i reduir el gran treball que suposa
quadrar hores i assignatures; a que cada professor introdueixi les seves dades, es registri a les
seves assignatures corresponents i introdueixi la desiderata.
D'aquesta manera, el cap d'estudis del centre tan sols haurà d'introduir cursos i assignatures i
esperar a que els professors introdueixin les seves preferències, per amb un sol click generar en
pocs segons tots els horaris dels diferents cursos del centre, estalviant així una feixuga i
complicada tasca per al centre.
ScheUDLe pot treballar amb un nombre il·limitat de cursos, assignatures i professors, i està
especialment adaptat en fins a 12 blocs horaris per encaixar a la perfecció en centres amb
diferents necessitats.
Amb un aspecte clar i entenedor i al mateix temps atractiu, la inserció d'aquests cursos i
assignatures s'ha simplificat al màxim, permetent inclús copiar les assignatures d'un mateix curs,
facilitant d'aquesta manera la creació de diferents grups de treball en un mateix curs. També
podrem imprimir de forma ràpida els horaris i el llistat de professors amb un sol click.
A més a més scheUDLe pretén ser molt més que un simple generador d'horaris, en tot moment,
l'administrador del sistema podrà consultar les dades del professorat de forma instantània, així
com contactar amb ells via e-mail.
Disponible tant en català com en castellà, scheUDLe es mostra versàtil, de manera que
qualsevol usuari podrà utilitzar l’idioma predilecte per treballar amb l'eina, sense que aquesta
decisió afecti als seus companys.
Finalment, la seva programació en PHP permet que la portabilitat entre diferents sistemes
operatius, tant en la seva instal·lació com per al seu ús, sigui total. D'aquesta manera tan sols
necessitem un ordinador i un navegador web amb connexió a la xarxa per utilitzar scheUDLe ja
sigui com a Administrador o com a un simple usuari.
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1. Introducció
1.1 Servidor local i eines necessaries
Per treballar amb PHP, sense utilitzar un servidor d’un proveïdor extern, la millor opció és
instal·lar un servidor local al PC. Un servidor local és simplement un programa, que instal·lat a
l’ordinador, permet mostrar les pàgines HTML mitjançant un navegador. El més conegut i de
codi obert és Apache.
La principal raó d’utilitzar un Servidor Local és el facilitar-li el treball a l’administrador d’un
centre escolar. De forma que cada professor s’encarrega d’introduir personalment les seves
dades, així com la seva disponibilitat, o l’assignatura que li correspon al centre.
Però per a poder fer això es necessita algun mètode eficaç i senzill per poder accedir-hi. Amb un
Servidor Local aconseguirem que una vegada introduïda la nostra aplicació, cada professor a
casa seva pot accedir-hi, amb una simple connexió a Internet.
Normalment, aquest tipus de programes permeten tindre un servidor local instal·lant
conjuntament tots els mòduls necessaris, Apache, PHP, MySQL, etc., i realitzen automàticament
les configuracions necessàries. XAMPP és un programa que conté tots els mòduls necessaris i
destaca per la seva senzilla instal·lació.
La filosofia darrere de XAMPP és la construcció d’una versió fàcil d’instal·lar per als
desenvolupadors que entren al món d’Apache. Per fer-ho més convenient XAMPP està
configurat amb totes les funcions activades. La configuració per defecte no és bona el punt de
vista de la seguretat, i no es suficientment segura per un ambient de producció. Però amb una
petita eina de seguretat es pot solucionar.
XAMPP és una compilació de software lliure, és gratuït i lliure per ser copiat conforme els
terminis de la llicència “GNU General Public License”. Però en el cas d’us comercial, es
recomanable fer un cop d’ull a les llicencies dels productes, especialment MySQL, del punt de
vista de XAMPP, l’ús comercial es lliure.
XAMPP es pot descarregar a la pàgina Apache Friends i instal·lar de forma molt senzilla.
Així mateix, tots els paquets que conté XAMPP també són de codi obert. Apache es un servidor
HTTP de codi obert per plataformes GNU/Linux, Windows, MacOS, i altres. Apache presenta
entre d'altres característiques missatges d'error altament configurables, bases de dades de
autentificació i negociat de contingut.

Generador d’horaris

8

PHP és un llenguatge de programació interpretat utilitzat per la creació de contingut per llocs
webs, els quals interactuen amb un servidor, i amb els que es poden programar les pàgines
HTML i els codis font.
MySQL es tracta d'un sistema de gestió de bases de dades relacional, multi fil i multi usuari, que
al contrari que projectes com Apache a on el software es desenvolupat per una comunitat
pública, i el codi està en poder del autor individual, MySQL és propietat, i està patrocinat per
una empresa privada.

Per instal·lar XAMPP només és
requereix descarregar i extreure
XAMPP. No hi ha canvis al
registre de Windows, en el cas
que

s’estigui

treballant

a

Windows, ni és necessari editar
cap arxiu de configuració.
Per verificar si XAMPP està
funcionant, hi han varis exemples
de

prova

i

utilitats

de

demostració.
Figura 1: Demostració de XAMPP

Per eliminar XAMPP és tant senzill com eliminar el directori XAMPP i serà esborrat
completament del sistema.

1.2 Objectius
L’objectiu principal d’aquesta aplicació informàtica és donar-li una utilitat real, implantant-lo a
centres escolars. Per aconseguir això no només hem de encaixar els horaris escolars necessaris a
cada centre d’ensenyament tenint en compte totes les condicions a tindre presents a cada cas,
tant les estrictes com les ponderables, sinó que també li hem de donar un aspecte atractiu, fentlo intel·ligible per qualsevol usuari.
Cada curs té el seu propi horari, amb les seves hores, assignatures i els seus professors; i cada
professor té la seva disponibilitat. Està dissenyat de forma que tingui present tot això i obtingui
de forma automàtica un resultat. És una eina molt eficaç per obtenir tots els horaris de tots els
cursos d’un centre escolar de forma ràpida.
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A més de generar horaris és útil com a base de dades dels professors del centre, per accedir a la
seva informació personal de forma ràpida i senzilla. Aquesta informació es introduïda per cada
professor personalment, emmagatzemada automàticament per l’aplicació, i només pot ser
consultada per l’administrador del centre.
Està principalment dirigit a centres amb gran quantitat de professors i cursos, ja que l’eina
s’encarrega de no sobreposar horaris i donar un resultat en funció de les necessitats del centre.
Pot ser utilitzat tant a escoles, instituts d’educació secundaria, centres de formació professional,
escoles d’art, escoles superiors, etc., no té límit de cursos, assignatures ni professors.
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2. scheUDLe
2.1 Funcionalitat
L’estructura física de l’aplicació està formada per un servidor web, al qual accedeixen els
usuaris, ja sigui a traves d’una connexió a Internet o des de la seva intranet. Així mateix el
servidor contacta amb la base de dades per tal de realitzar les consultes i realitzar les
modificacions necessàries.

Figura 2: Esquema Físic

D’aquesta manera l’usuari accedeix al servidor a través del seu navegador web. El servidor rep
la consulta de l’usuari i executa el codi PHP de la pàgina a la qual es vol accedir. En cas
necessari el servidor contacta amb la base de dades per tal d’extreure dades necessàries o
modificar-les.
Una vegada el servidor ha realitzat les operacions oportunes, el codi PHP s’encarrega de enviarli a l’usuari la resposta en format HTML a través del seu navegador.
La distribució creada garanteix el poder accedir en qualsevol moment, des de qualsevol part del
món a l'aplicació, fent-la així més còmoda per l'usuari. Val a dir que l'utilització de PHP i
MySQL fa l'aplicació notablement més segura que amb altres mètodes d'accés via web.
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2.2 Disseny
2.2.1 Diagrames de flux
L’aplicació està clarament dividida en tres sub-apartats, tots ells penjats de l’índex. Un pel
registre, un altre per la zona dels usuaris i un tercer per l’administrador.

Figura 3: Diagramada de Registre

La figura 3 mostra el funcionament del registre. Consisteix en emplenar una sèrie de camps de
forma correctament. En qualsevol moment de l’operació de registre pot ser tancat.
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El registre es durà a terme únicament si es segueixen les instruccions correctament. La
contrasenya s’ha d’introduir dos vegades, l’assignatura escollida ha d’estar registrada i lliure, i
sempre han d’estar emplenats tots els camps.

Figura 4: Diagramada d’identificació d’usuaris

A la figura 5 es troba el funcionament de la zona dels usuaris, o professors. En cas de que la
contrasenya i l’usuari no siguin correctes s’ha de tornar a l’índex per tornar-se a identificar o
registrar-se. Si les dades introduïdes eren correctes s’entra automàticament a la zona personal de
l’usuari.

Figura 5: Diagrama Enviar Disponibilitat
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Una vegada dins la zona personal hi ha varies opcions possibles, com enviar la desiderata
personal, consultar l’horari, canviar la contrasenya o sortir.
Una vegada enviada la disponibilitat personal de l’usuari les úniques possibilitats existents són
anar cap enrere o sortir.
Al igual que al enviar la disponibilitat, la Consulta de l’horari (Figura 7) dóna com
a úniques opcions anar a endarrere o la sortida, encara que hi ha la possibilitat d’imprimir
l’horari.

Figura 6: Identificació Usuaris

L’algorisme de canvi de contrasenya , en canvi, té més restriccions. És necessari introduir
correctament la contrasenya de l’usuari, així com també la contrasenya nova que es vol
introduir. Les dos contrasenyes noves han de coincidir exactament, i cap dels camps pot estar
buit, en cas contrari l’aplicació donaria missatge d’error amb les opcions de tornar a introduir
les contrasenyes, tornar enrere o sortir.
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Figura 7: Diagrama Canviar Contrasenya Usuaris

Per altra banda tenim la zona de l’administrador de l’aplicació. El seu disseny és bastant més
complex, ja que sobre ell recauen totes les funcions importants, tant introduir o eliminar cursos,
assignatures, etc. com generar l’horari final de tots els cursos del centre.
En tot moment existeix l’opció de sortir, o de tancar en el cas de ser una finestra emergent. Si la
identificació es correcta s’accedeix a les dades dels usuaris. Les opcions possibles són
consultar/generar l’horari, inserir/eliminar assignatures o cursos, copiar assignatures d’un curs a
un altre o canviar la contrasenya.
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Figura 8: Diagramada d’identificació d’Administrador
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Figura 9: Diagrama Consultar/Crear Horari

Una vegada consultats els horaris les opcions existents són el sortir o el tornar a les dades dels
usuaris, encara que es poden imprimir tots ells.
L’acció de consulta de l’horari implica la creació d’aquest, ja que l’algorisme principal de
generació dels horaris es fica en marxa al ser consultat. Aquest algorisme es troba al fitxer
admin_horario.php i serà tractat amb més detall en apartats posteriors.

Figura 10: Diagrama Dades d’usuari
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Pel que fa a les dades dels professors, la pagina principal de l’administrador permet visualitzar
els usuaris amb la seva assignatura i curs corresponents. Amb aquesta informació, podrem
eliminar usuaris, enviar-los-hi un correu electrònic amb l’adreça que ells mateixos han facilitat,
inclús consultar el seu horari particular juntament amb la desiderata,

pitjant a sobre de

cadascun. Finalment podrem imprimir les dades de la pàgina, o simplement actualitzar-la per
comprovar nous registres.

INDEX

Trama "Identificació Administrador"

Canviar
Contrasenya

NO

(Tornar)

Dades
d'usuari

Contrasenya
Correcta

SI
SI

Camps Buits

NO
Contrasenya
Canviada

Figura 11: Diagrama canviar contrasenya Administrador

Des de la pàgina de l’Administrador, disposem d’una eina per canviar la contrasenya de la
nostra sessió per tal que altres usuaris no puguin accedir aprofitant-se de la contrasenya “1234”
que l’aplicació incorpora per defecte. En aquest apartat, al igual que en el canvi de contrasenya
dels usuaris, es necessari introduir correctament la contrasenya actual i la nova contrasenya que
per més seguretat haurem de repetir dues vegades.
Un cop canviada la contrasenya podrem tornar a la pagina principal de l’Administrador.
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Figura 12: Diagrama Inserir cursos

Inserir cursos es l’eina que utilitzarem per afegir a la base de dades tots els cursos del nostre
centre. Durant aquesta operació l’aplicació ens demanarà la contrasenya del administrador, que
omplim tots els camps de la finestra i finalment que el curs que vulguem inserir no hagi estat
inserit amb anterioritat. Un cop registrat un curs en la mateixa finestra podrem tornar a inserir
un nou curs.
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Figura 13: Diagrama Eliminar curs

De la mateixa manera que es permet inserir cursos, pot ser necessari eliminar-los de la base de
dades per diferents motius. El procediment per eliminar un curs es bastant senzill. Tan sols cal
seleccionar el curs que es vol eliminar de la llista de tots els cursos inserits, e introduir la
contrasenya d’Administrador, ja que es tracta d’una operació amb risc. Si la contrasenya es
introduïda correctament, totes les dades relacionades amb aquest curs (professors i assignatures)
són eliminades de la base de dades així com ell mateix.
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Figura 14: Diagrama Inserir Assignatura

Un cop inserits els cursos desitjats, caldrà inserir les diverses assignatures de que disposa
cadascun. Per fer-ho, pitjarem sobre el botó inserir assignatura, el qual ens obrirà una nova
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finestra en la que haurem d’introduir totes les dades necessàries. Per tal d’inserir una assignatura
necessitarem saber el nom de l’assignatura, el curs on s’impartirà així com les hores diàries que
es volen fer de l’assignatura, i les hores setmanals. Totes aquestes dades suposant que s’hagin
introduït tots els camps i que l’assignatura no hagi estat inserida anteriorment, seran introduïdes
en la taula asigs de la base de dades.

Figura 15: Diagrama Eliminar Assignatura
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De la mateixa manera que inserim i eliminem cursos, també serà necessari a part d’inserir
assignatures, poder eliminar-les. Per fer-ho l’aplicació comprovarà que els camps introduïts en
el formulari d’eliminació no siguin nuls, que la contrasenya del Administrador sigui la correcta i
finalment que l’assignatura que desitgem eliminar estigui registrada. En qualsevol altre cas, el
programa ens mostrarà un missatge d’error per pantalla advertint-nos de l’errada.

Figura 16: Diagrama Copia Assignatures
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L’acció de copiar cursos, resultarà una de les utilitats més útils de la nostra aplicació. La tasca
consisteix en copiar les assignatures ja inserides en un curs, en un altre curs que disposi de les
mateixes, per evitar d’aquesta manera la feixuga tasca d’inserir novament unes assignatures que
han estat introduïdes amb anterioritat. Per dur a terme aquest treball, l’aplicació comprovarà en
primer lloc, que el nombre de blocs del curs que volem copiar sigui major o igual al nou curs al
qual volem copiar les assignatures. Tots els camps a introduir seran obligatoris, mentre que en
aquest cas també es demanarà la contrasenya del administrador per garantir la seguretat en
l’aplicació. En qualsevol altre cas se’ns mostrarà un missatge d’error per pantalla. Un cop
copiades les assignatures d’un curs a l’altre, disposarem de l’opció de copiar un nou curs o be
tancar la finestra corresponent i tornar al menú d’administrador.

2.2.2 Control d’errors
Contrasenya incorrecta d’administrador
La contrasenya d’administrador és essencial per fer qualsevol operació d’inserció o eliminació
tant de cursos, com assignatures, i es demanada cada vegada que es fa una “operació amb risc”.
En qualsevol d’aquestes operacions si la contrasenya d’administrador no es introduïda
correctament sortirà un missatge d’error, i l’operació no es durà a terme.
Camps incomplets
A l’hora d’inserir o eliminar un curs o una assignatura, es necessari emplenar tots els camps que
ens demana. En cas de no emplenar-los tots sortirà per pantalla un missatge d’error.
Eliminar assignatura incorrecta
Quan s’elimina una assignatura l’aplicació demana l’assignatura i de quin curs es vol eliminar,
però es podria donar el cas d’escollir una assignatura a un curs que no hi és inserida, en aquest
cas donaria un missatge d’error per pantalla.
Copiar assignatures de cursos amb diferents blocs
Un mecanisme introduït a l’aplicació per facilitar molta feina a l’administrador ha sigut la
possibilitat de copiar un curs sencer a un altre curs. Això implica que per poder copiar-se han de
tindre les mateixes hores (blocs horaris), o el curs ha ser copiat ha de tindre un número major, i
no es pot copiar un curs amb un número d’hores inferior al que s’intenta copiar. En cas de
intentar-ho donarà error per pantalla.
Registre Incorrecte.
Al registre tenim varis camps, tots ells obligatoris. En primer cas la contrasenya ha de ser
introduïda dos vegades, si no s’introdueix dos vegades la mateixa contrasenya el registre no
Generador d’horaris

24

s’efectuarà i mostrarà un missatge d’error. En cas de que l’usuari ja estigui registrat i es torna a
registrar a una altra assignatura, la resta de dades han de correspondre a les introduïdes
anteriorment, sinó tampoc es dura a terme el registre i es mostrarà un nou missatge per pantalla.
Tots els camps han d’estar emplenats, i l’assignatura ha d’estar lliure i registrada per
l’administrador, en cas contrari donarà error.
Identificació del professor incorrecta
Una vegada registrat un professor, per entrar a la seva zona personal, s’haurà d’identificar. Si
l’identificador o la contrasenya introduïda no son correctes mostrarà un error per pantalla, i
s’haurà de tornar a identificar.
Inserció de dades incorrectes a la Base de Dades
Cada vegada que s’executa l’aplicació es fica en funcionament un sistema que elimina possibles
dades errònies que puguin haver-hi a la base de dades. L’algorisme està implementat l’índex,
per tal de inicialitzar-se cada vegada que algú accedeix a l’aplicació.

2.2.3 Algorismes
Les funcions utilitzades en els següents algorismes, estan implementades en el fitxer
librerias.php col·locat dins dels directoris d’idiomes.
Algorisme Generador
Seguidament es mostra i es descriu amb detall l’algorisme generador d’horaris. Cada bloc del
diagrama representa una funció dins l’algorisme. Dins aquestes funcions, cal fer una menció
especial a la de Col·locar Assignatura, que serà tractada en profunditat posteriorment.
En primer lloc, l’algorisme eliminarà de la base de dades qualsevol dependència de generacions
anteriors derivada de les classes assignades a cada professor. D’aquesta manera, ens assegurem
de poder treballar amb una base de dades neta i en la qual no acumularem més informació que
la estrictament necessària. Un cop realitzat aquest pas ens disposarem a obtenir el cursos
registrats per tal de generar el seu horari. Mitjançant un bucle recorrerem tots els cursos
realitzant les següents operacions.
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Figura 17: Diagrama Algorisme generador

La primera operació necessària, serà la de esborrar les assignatures col·locades anteriorment per
altres generacions de la taula “horarios”. Inicialitzat l’horari amb valors nuls, caldrà saber
quants blocs disposa el curs actual per reordenar les assignatures dins d’ells. Finalment, abans
de començar a col·locar les assignatures, caldrà consultar quines cal col·locar per a cada curs.
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Amb tota la informació consultada, l’algorisme recorrerà tot l’horari del curs en qüestió per
assignar a cada hora una assignatura. Aquest bucle arribarà a la seva fi quan arribem a la fi del
horari.
Finalitzada la colocació d’assignatures, tan sols caldrà mostrar per pantalla l’horari corresponent
i a més a més en el cas en que fos necessari, informar de les assignatures a les quals ha estat
impossible col·locar en l’horari.
Aquestes operacions es repetiran per cada curs registrat, generant d’aquesta forma un llistat amb
els horaris realitzats per pantalla.
Algorisme de la funció col·locar assignatura
Al diagrama de blocs del algorisme de col·locació d’assignatures, cada bloc del diagrama
representa una funció dins l’algorisme. Aquesta funció inserirà una assignatura d’un curs, en un
dia i bloc determinat. En cas de no poder col·locar cap assignatura, el valor de la cel·la serà
“Vacio”.
L’algorisme de col·locació d’assignatures, resulta el més complex de tota la aplicació. En primer
lloc, donada una primera assignatura, l’algorisme consultarà les hores seguides, setmanals,
col·locades i diàries d’aquesta.
Amb aquestes dades es comprovarà si l’assignatura està disponible en aquell dia i hora, si s’han
si les hores setmanals son més grans que les hores col·locades fins al moment, si s’ha superat el
nombre màxim de hores seguides d’aquella assignatura i finalment, si no s’ha sobrepassat el
nombre màxim de hores diàries d’aquella assignatura.
Si totes aquestes restriccions es compleixen, es col·locarà l’assignatura en aquell dia i hora,
s’impedirà que el professor de l’assignatura pugui realitzar una altra assignatura en aquell
mateix bloc horari, s’incrementarà el numero de hores col·locades d’aquella assignatura i
finalment s’incrementarà el numero de hores diàries d’aquella assignatura en el mateix dia.
Realitzats aquest passos s’arribarà a la fi del algorisme.
En el cas de que les restriccions no es compleixin, l’algorisme buscarà una nova assignatura que
compleixi les restriccions.
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Figura 18: Diagrama algorisme colocació assignatures

En el cas que cap de les assignatures no poguessin ser col·locades en un punt determinat,
l’algorisme buscaria un bloc anterior amb el que intercanviar assignatures per tal de finalitzar el
horari. Dues assignatures, tan sols podran ser intercanviades en el cas que compleixin les
restriccions oportunes per a cada bloc horari.
Finalment, en el cas de no trobar cap assignatura i intercanvi possible aquell bloc horari
mostrarà el valor “Vacio”.

2.3 Base de Dades
El sistema d’administració de bases de dades que s’utilitza en l’aplicació és MySql. Per la gestió
d’aquesta eina utilitzarem el llenguatge SQL, el qual es pot utilitzar amb facilitat amb el
llenguatge principal de scheUDLe (PHP). Per la implementació, ha estat molt útil l’eina de
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gestió Phpmyadmin, amb la qual de forma gràfica, s’han generat totes les taules de la base de
dades així com s’ha anat seguit l’estat d’aquestes durant el període de proves de l’aplicació. La
base de dades de l’aplicació s’anomena “horario” i consta de les cinc següents taules que es
descriuen a continuació.

Figura 19: Model relacional de la base de dades

Cada requadre de la Figura 19 simbolitza una taula en la base de dades, així mateix dins de cada
requadre es pot observar el nom de la taula en la part superior així com el llistat dels camps de
cadascuna. Es poden observar les clau primàries simbolitzades amb una clau en la seva
esquerra. Finalment la relació entre taules es simbolitza amb les unions corresponents entre
elles.

2.3.1 Taula “users”
La taula “users” és l’encarregada d’emmagatzemar les dades dels usuaris. En aquesta taula, per
defecte ja hi està inserit l’Administrador, el qual com a únics valors disposarà del nom
(Administrador), la contrasenya encriptada en md5 i finalment el valor de insert a 0 ja que es un
valor que no pot ser NULL.
Per a la resta d’usuaris, passem a descriure els camps de cada registre. El primer camp
emmagatzema el nom del professor, el segon el seu DNI, el tercer el seu e-mail, en el quart, de
la mateixa forma que en l’administrador, la contrasenya encriptada en md5. El cinquè i sisè fan
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referència a l’assignatura d’aquell professor, el setè mostra el curs al que pertany la assignatura,
i finalment el novè camp de la taula, ens mostra si el professor ha realitzat la seva desiderata.
En aquesta taula, hi haurà un registre per cada assignatura, de manera que si la filtrem per el
nom, obtindrem amb facilitat les assignatures que imparteix cada professor.

Figura 20: Taula users

2.3.2 Taula “asig”
La taula “asig” s’encarrega d’emmagatzemar les assignatures, el seu curs corresponent,
juntament amb les seves restriccions horàries.
D’aquesta manera tal i com podem observar en la figura 21, cada registre d’aquesta taula consta
del nom de l’assignatura, el curs al que correspon, les hores seguides, setmanals i col·locades de
la mateixa i finalment la relació de hores distribuïda per els dies lectius de la setmana.

Figura 21: Taula asig

2.3.3 Taula “ndisp”
La taula “ndisp” es l’encarregada d’emmagatzemar les desiderates dels professors. Consta de
vuit camps que detallem a continuació.
El camp assignatura, emmagatzema el nom de l’assignatura amb l’identificador del curs al que
correspon al final. El camp hora emmagatzema el bloc horari de tots els dies de la setmana. El
camp orden es correspon amb el de hora tot i que aquest es utilitzat per ordenar correctament les
desiderates. Els cinc camps restants, mostren 0 en el cas que aquell bloc estigui disponible en
aquell dia, un 1 en el cas en que no estigui disponible, i un 3 en el cas en que el professor
d’aquella assignatura, tingui assignada una classe en aquell instant.
Aquesta taula disposa de un registre per cada bloc horari de cada assignatura. El valor dels cinc
últims camps de cada registre s’inicialitza a 0 per defecte, cada cop que es registra un professor.
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Figura 22: Taula ndisp

2.3.4 Taula “horas”
La taula “horas” emmagatzema els cursos registrats en l’aplicació. Consta de cinc camps que
descrivim a continuació.
En el camp curs, anirem guardant el nom de cada curs. El camp id, correspon a l’identificador
del curs. Aquest camp l’utilitzarem en l’aplicació per concatenar-lo al final de les assignatures
per identificar-les amb més facilitat. Els tres camps següents, mostren les hores ocupades i
totals, a més a més del numero de blocs horaris de que disposa cada curs.

Figura 23: Taula horas

2.3.5 Taula “horarios”
La taula “horarios” es la que més importància té dins la base de dades. En ella s’hi
emmagatzemen els horaris definitius de cada curs. Consta de tan sols quatre camps tot i que es
la que més registres ha d’emmagatzemar desprès de “ndisp”.
Els seus camps són de fàcil identificació. El camp dia i hora, mostren el bloc horari
corresponent, mentre que el camp curs i assignatura, ens permeten identificar quina assignatura
correspon en el bloc horari indicat en els dos primers camps del cada registre.

Figura 24: Taula horarios
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3. Manual d'usuari
Hi han dos tipus d’usuaris molt diferenciats: l’administrador del centre i els professors.
Aquest primer s’encarrega de la configuració i l’inserció de dades al programa. És l’únic qui té
accés a la informació personal dels altres usuaris així com a l’horari final obtingut. S’encarrega
de crear els cursos amb les assignatures corresponents a cada curs, i té permisos per esborrar
usuaris, assignatures o tot un curs sencer.
Els professors, utilitzant qualsevol PC a qualsevol lloc amb una connexió a Internet,
s’encarreguen de registrar-se i introduir les seves dades personals, a fi de facilitar-li la feina a
l’administrador.

3.1 Introduir dades
L’aplicació estarà penjada al servidor del centre. Per accedir-hi es requerirà una connexió a
Internet, i un navegador. A la barra de direccions del navegador es fica la direcció IP del
servidor del centre a on estigui penjada i automàticament s’accedirà a l’aplicació.
La pàgina principal de l’aplicació és la següent, en la que es pot escollir el llenguatge, castellà o
català. Escollir un llenguatge no implica que tothom hagi d’utilitzar el mateix llenguatge, ja que
els dos comparteixen base de dades i les dades es modifiquen de la mateixa forma.

Figura 25: Escollir Idioma
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3.1.1 Administrador
Creació de la BD
Una vegada instal·lat XAMPP s’ha d’entrar al phpmyadmin, com a root, i importar el codi SQL
i la base de dades ja estarà creada.

Identificar-se
L’administrador té una contrasenya per defecte i, en canvi dels professors, no té identificador.
Aquesta contrasenya per defecte és “1234”, que haurà de ser canviada tan aviat com entri
l’administrador.

Figura 26: Identificador Administrador

Inserir/eliminar cursos
Una vegada l’administrador s’ha identificat entra a la secció d’administrador, a on veurà les
dades dels professors registrats, així com una sèrie de botons que compleixen unes funcions.

Figura 27: Botó Inserir Curs
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Figura 28: Inserir Curs

El primer d’ells Inserir Curs obrirà una finestra emergent a on l’administrador haurà de ficar el
nom del curs, els blocs horaris, un identificador pel curs i la contrasenya d’administrador, per
estar més controlat, i acceptarà. Ara ja estarà inserit el curs.
És recomanable per evitar problemes amb la Base de Dades ficar un nom de curs sense espais,
igual que un identificador sense espais i que tingui relació amb el nom. Ex.: “Curs: PrimerA”
“Identificador: 1A”
A sota del botó d’Inserir Curs es troba el d’Eliminar Curs. L’administrador pitjarà a sobre d’ell
i s’obrirà una nova finestra emergent.

Figura 29: Botó Eliminar Curs
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Figura 30: Eliminar Curs

Per eliminar un curs existent, només s’haurà d’escollir el curs que es desitja eliminar, ficar la
contrasenya d’administrador i acceptar. El curs ja està eliminat.
A qualsevol de les dos opcions, Inserir i Eliminar Curs, una vegada acabat tindrem l’opció de
tancar la finestra emergent o tornar a Inserir o Eliminar Curs.

Inserir/eliminar assignatures
A la part superior al centre de la pàgina trobarem els botons Inserir Assignatura i Eliminar
Assignatura. Quan l’administrador pitgi al damunt s’obrirà una finestra emergent.

Figura 31: Botó Inserir Assignatura
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Figura 32: Inserir Assignatura

L’administrador haurà de ficar el nom de l’assignatura que vol inserir, el curs, les hores
màximes diàries i les hores setmanals de l’assignatura, juntament amb la contrasenya
d’administrador. Una vegada acceptat l’assignatura ja està inserida, i es pot tornar a inserir
assignatura o tancar la finestra emergent.
A sota d’Inserir Assignatura trobem Eliminar Assignatura. Al pitjar s’obre una nova finestra
emergent.

Figura 33: Botó Eliminar Assignatura
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Figura 34: Eliminar Assignatura

Per eliminar una assignatura s’escollirà l’assignatura, el curs i s’introduirà la contrasenya
d’administrador. L’assignatura ja s’ha eliminat.
Copiar assignatures
Com que el mètode d’inserir assignatura per assignatura a tots els cursos es una mica pesat, i la
nostra finalitat és simplificar al màxim la feina de l’administrador, també disposem d’una funció
per copiar totes les assignatures que es fan a un curs, a un altre curs.
Una vegada l’administrador té un curs amb les assignatures que es cursaran inserides i es vol
inserir les mateixes assignatures a un altre curs, haurà de pitjar al botó Copiar Assignatures. A la
finestra emergent s’escollirà el curs amb les assignatures inserides, el curs a on es vol copiar les
assignatures i es ficarà la contrasenya d’administrador. S’accepta i ja estan les assignatures d’un
curs a l’altre curs.

Figura 35: Botó Copiar Assignatures
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Figura 36: Copiar Assignatures

Eliminar Professors
A la pàgina principal de l’administrador es visualitzen totes les assignatures de tots els cursos
amb els professors i les seves dades personals. Es podria donar el cas que un professor per error
es registrés a una assignatura que no li ha sigut assignada, o simplement que hi hagi una
substitució o canvi de professor d’un any a l’altre, per això existeix la possibilitat de que
l’administrador pugui eliminar algun professor d’una assignatura determinada.
Per fer això s’ha de seleccionar el professor, o professors, que es desitgin esborrar i pitjar la
tecla Eliminar. L’aplicació mostrarà per pantalla els professors que han sigut eliminats.

Canviar contrasenya d’administrador
És recomanable canviar la contrasenya d’administrador tan aviat com l’administrador
s’identifiqui per primer cop, ja que la contrasenya per defecte pot ser coneguda per més usuaris.
Per canviar la contrasenya es pitja el botó Canviar Contrasenya. S’obrirà una nova secció a on
demanarà la contrasenya anterior i la nova contrasenya que es vol. Una vegada emplenat
correctament la contrasenya s’haurà actualitzat i s’haurà de tornar a accedir com administrador
amb la nova contrasenya.
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Figura 37: Canviar contrasenya

3.1.2 Usuaris/Professors
Registrar-se
Una vegada s’ha accedit a l’aplicació, el primer que ha de fer un professor es registrar-se, per tal
de poder enviar les seves dades personals i la seva disponibilitat.
A la pàgina d’identificador trobarem un vincle anomenat Registrar-se. Al pitjar damunt ens
portarà a la secció de registre. Aquesta secció demanarà el nom complet, el DNI, la direcció de
correu electrònic, una contrasenya personal i l’assignatura i curs que cursarà el professor.
Si el professor té més d’una assignatura haurà de tornar a registrar-se amb les mateixes dades
canviant només l’assignatura, fins que s’hagi registrat a tot el que li pertoca. En cas de no ficar
les mateixes dades l’aplicació li enviarà un missatge d’error.
Identificar-se
Una vegada registrat a totes les assignatures que li pertoquen a cada professor s’haurà
d’identificar amb el seu DNI i la contrasenya.

Figura 38: Identificador Usuaris
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Quan s’identifiqui entrarà a la secció personal del professor, on li sortiran les assignatures que
cursa, una sèrie de botons i un horari que haurà d’emplenar amb les hores que li són impossible
assistir a classe.

Inserir hores no disponibles
A l’horari de la zona personal cada professor haurà d’escollir les hores que no té disponibles i
enviarà. D’aquesta manera l’horari que es generarà intentarà respectar al màxim la disponibilitat
que té el professor. En cas de no poder respectar-se el professor haurà d’assistir.

Figura 39: Taula de Disponibilitat

Modificar hores no disponibles
En cas de que les hores inserides no disponibles no siguin correctes, o simplement és vulguin
canviar per alguna raó és tan senzill com tornar a emplenar l’horari de disponibilitat del
professor. Una vegada emplenat s’envia i ja està actualitzat.
Canviar contrasenya
Hi ha una secció per canviar de contrasenya en el cas que es desitgi. El botó Canviar
Contrasenya es troba a la dreta. Una vegada es pitja s’entra a la secció de canviar la
contrasenya. S’introdueix la contrasenya anterior i dos vegades la nova contrasenya, i la
contrasenya ja s’haurà actualitzat automàticament.

Generador d’horaris

40

3.2 Consultar horari
3.2.1 Administrador
A la secció d’administrador hi ha una secció per consultar l’horari final de cada curs de forma
automàtica. Pitjant el botó Consultar Horari s’accedeix a aquesta secció.

Figura 40: Botó Consultar Horari

L’horari es crea directament al accedir a aquesta secció. L’algorisme de generació d’horari
s’executa cada vegada que l’administrador consulta l’horari.

Figura 41: Exemple D'horaris finals
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3.2.2 Usuaris
A la secció personal de cada professor també hi ha una secció destinada al horari, encara que als
professors només els hi mostra un horari personal, amb les hores que tenen classe i de quina
assignatura es tracta. Per accedir-hi només cal pitjar al botó Consultar Horari.

Figura 42: Exemple d'horari personal
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4. Experimentació
En aquest apartat s'estudia el temps que es triga en generar els horaris en funció del nombre de
cursos i professors, per cada curs es genera un horari, i per cada professor es fixen les
restriccions, apart de les pròpies de cada assignatura.
S'han fet diverses proves intentant agafar la situació més real, però s'ha de tenir en compte que
el processador, la memòria, les aplicacions en funcionament i altres factors que poden afectar al
temps d'execució de la nostra aplicació.
Les proves han sigut efectuades introduint restriccions de forma que hi hagin hores impossibles
de col·locar, d'aquesta manera l'algorisme ha de recórrer totes les possibles solucions, fins
adonar-se’n de que no té solució.

4.1 Relació Cursos/Consultes amb restriccions
La primera prova ha consistit en generar fins a 12 horaris amb totes les seves assignatures i
obtenir el nombre d'accessos que realitza l'aplicació a la base de dades. S'ha anat incorporant a
cada curs els professors corresponents amb les seves respectives assignatures. Val a dir que en
aquesta prova les dades empleades han estat reals, i corresponen a l'horari del CEIP Joc de la
Bola per al curs 06/07.

Consultes
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Figura 43: Gràfica Relació Cursos-Consultes amb Restriccions

En la figura 43, es pot observar com a mesura que s'insereixen cursos, el numero de consultes
creix de forma aproximadament lineal. Cal tenir en compte, que el fet d'afegir professors que
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facin classes en diferents cursos complica moltíssim la generació del horari final, ja que afegim
diverses restriccions. Tot i això, el número de consultes no es dispara, accedint a la base de
dades una mitja de 3500 accessos aproximadament per a cada horari generat.

4.2 Relació Cursos/Consultes sense restriccions
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Figura 44: Gràfica Relació Cursos-Consultes sense Restriccions

Realitzant la mateixa prova, excloent els professors, i per tant disminuint la complexitat del
problema, el número d'accessos es veu reduït en uns 10000 accessos per als 12 horaris. Es pot
observar també que en aquest cas el nombre d'accessos es molt pròxim al comportament d'una
funció lineal.

4.3 Relació Temps/Cursos amb restriccions
La segona prova, ha consistit en afegir cursos amb totes les seves assignatures i professors
paulatinament, i mesurar el temps que es triga en generar els seus horaris corresponents. En la
figura 41 s'observa la línia que mostra el temps de generació per horaris.
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Figura 45: Gràfica Relació Temps-Cursos amb Restriccions

Analitzant la figura 41, es pot afirmar que el cost de l'aplicació pel que fa al temps, a diferència
de les consultes a la base de dades, és exponencial. El fet de generar aquests horaris amb les
restriccions pròpies de les assignatures, sumades a les restriccions de els professors, implica un
gran cost per a cada horari generat i que al mateix temps comporta dependències en horaris
posteriors.

4.4 Relació Temps/Cursos sense restriccions
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Figura 46: Gràfica Relació Relació-Cursos sense Restriccions
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Realitzant la mateixa prova eliminant els professors de tots els cursos, però mantenint les
restriccions pròpies de cada assignatura en cada curs, obtenim que el cost de l'aplicació
s'aproxima en aquest cas més a una funció lineal que a una exponencial.

4.5 Conclusió
La causa de l'elevat cost quan existeixen restriccions de professors són les relacions entre
horaris. Un sol horari només implica una recolocació tenint en compte les assignatures del propi
horari, però sumar el número d'horaris implica multiplicar les restriccions, ja que ha de tenir en
compte la situació de cada professor a cada horari, per no repetir la posició.
Si un professor només fa classes a un curs aquestes restriccions només afecten al mateix curs,
no implica relació d'horaris amb altres cursos, i la recolocació es fa tenint en compte un únic
horari. Al contrari si un professor fa classes a molts cursos aquestes restriccions es veuran
multiplicades, ja que les relacions entre els cursos seran notablement superiors.
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5. Conclusió i treballs Futurs
5.1 Conclusió
La idea de fer un generador d'horaris per a centre escolar és bona, però no té sentit si no es posa
en pràctica.
Es va contactar amb el col·legi CEIP Joc De La Bola, i una vegada van veure l'aplicació van
acceptar rotundament a utilitzar-ho, encara que amb unes modificacions. En aquell moment
l'aplicació es va modelar amb les exigències del centre, fent-lo encara més portable d'un centre a
un altre.
Quan va estar enllestit es va anar al centre, es va implantar l'aplicació al servidor i es va fer un
prova amb tots els cursos de primària (que són 12 en total), amb totes les assignatures (unes 15
per curs), i uns 20 professors. La prova va ser satisfactòria, ja que es van generar tots els horaris
dels 12 cursos, deixant per col·locar 3 classes, que per les restriccions fixades eren impossibles
de col·locar.
L'aplicació té una interfície clara, entenedora i senzilla per a l'usuari, fent-la així més atractiva.
Amb un simple manual d'usuari es pot entendre la distribució i el funcionament del sistema.
En quant al temps d'execució es raonable. A més cursos té un centre escolar també més
assignatures i més professors, i això implica un nombre cada vegada més gran de restriccions.
Les hores d'un professor s'han de distribuir de manera de no sobreposar dos classes a dies
diferents, a més de no ficar un nombre molt elevat d'assignatures un mateix dia, sinó l'horari no
seria útil. Realitzar aquesta tasca a mà pot arribar a trigar dies i molts mals de cap per al cap
d'estudis del centre, per la seva gran complexitat, en canvi amb sceUDLe una vegada inserides
les assignatures i els professors del centre, aquesta operació es realitza automàticament en uns
segons, sense necessitar coneixements previs sobre el tema.
Concloent així que l'aplicació té una utilitat real als centres escolars, tal com es va pretendre al
escollir el tema sobre el qual treballar.

5.2 Treballs Futurs
Com a futurs treballs es plantegen algunes tasques, que optimitzarien el temps d'execució i
millorarien l'adaptació de l'aplicació.
1. Millorar de l’algorisme de generació d'horaris afegint altres restriccions, a més a més,
de les que ja hi ha implementades. Una bona tasca a realitzar, seria també reduir el
temps de generació aplicant altres estratègies més eficients. Finalment un dels apartats
del algorisme que caldria revisar amb més deteniment, seria dins la funció de col·locar
assignatures, concretament la implementació de la recolocació d'assignatures feta dins
d'aquesta funció. Actualment aquest codi tan sols re col·loca assignatures d'un mateix
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curs, mentre que hi pot haver professors que facin classe en altres cursos i que per tant
no estaran disponibles per ser re col·locats. Aquesta tasca de realitzar-se correctament
comportaria un gran cost al poder re col·locar qualsevol assignatura de diversos cursos,
però

faria

que

l'algorisme

efectues

horaris

amb

total

precisió.

Utilitzant accessos a la base de dades amb la caché optimitzaria els temps d'execució, ja
que s'emmagatzema a la caché i no ha de repetir consultes.
2. Assignar manualment una assignatura en un dia i bloc determinat. D'aquesta manera,
seria molt més senzill per exemple, col·locar assignatures més entretingudes els
divendres en les últimes hores, mentre que les assignatures amb més càrrega lectiva es
podrien col·locar els matins a primeres hores.
3. Possibilitat de crear grups de desdoblament d'una mateixa assignatura. Aquest apartat
permetria coordinar diversos professors per a que en una mateixa hora es poguessin fer
desdoblament d'assignatures creant diferents grups de treball entre alumnes.
4. Gestionar el control de aules del centre. Aquesta possibilitat evitaria sobreposar
diferents classes en una mateixa aula amb el que l'aplicació seria molt més útil i
funcional per a centres escolars reals.
5. Assignar professors de guàrdia en trams horaris. De la mateixa manera que assignem
classes amb assignatures, implementar un sistema que cobreixi les guàrdies durant tots
els blocs horaris del curs.
6. La integració de l'aplicació en un gestor de continguts CMS per tal de crear una web
que el centre pugues utilitzar de cara als pares i alumnes. Aprofitant el servidor local, la
web del centre podria ser fàcilment gestionada i actualitzada aprofitant aquest tipus
d'aplicacions que permeten el control de usuaris, noticies, avisos, etç ... amb una
facilitat inusitada.
7. La implementació d'un sistema de control de notes per al centre. Aquest seria un tema
una mica distant al que es la generació d'horaris, però dotaria al sistema de tot el
necessari en un centre escolar aprofitant una única aplicació.
8. La implementació d'un sistema de control de assistència dels alumnes supervisat per els
tutors. Completaria l'aplicació i explotaria al 100% el servidor local ja que els tutors de
cada alumne podrien consultar l'assistència d'aquests de forma immediata i en qualsevol
lloc amb connexió a la xarxa.
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I Annex 1
Glossari
Administrador
A una societat, és la persona que exerceix les funcions de gestió i representació de la mateixa.
Al nostre cas pot ser el secretari del centre, el cap d’estudis, o qualsevol altra persona
contractada per al càrrec.
L’administrador té privilegis que la resta d’usuaris no tenen, com accedir a les dades personals
dels professors.
Apache
Servidor web gratuït, potent i que ofereix un servei estable i senzill de mantindre i configurar.
Base de dades
Sistema format per un conjunt de dades emmagatzemades a discos, que permeten l’accés directe
a ells i un conjunt de programes que manipulen aquestes dades.
Blocs Horaris
Referències temporals que el centre defineix. Cada centre pot donar-li un valor diferent a un
bloc horari, fen així la millor repartició d’assignatures. Un bloc horari pot ser una hora, 50
minuts, etc.
Desiderata
Conjunt d’objectes que es troben de menys, al nostra cas es la disponibilitat de un professor. Si
per alguna causa no pot fer classe un dia a la setmana a determinada hora ho farà saber a través
d’un qüestionari a la seva zona personal.
Horari
Temps concertat per determinades activitats. A L’aplicació és el temps concertat per les classes a
un centre escolar.
MySQL
Sistema d’administració de bases de dades (Database Management System, DBMS) per a les
bases relacionades. No és més que una aplicació que permet gestionar arxius anomenats base de
dades.

Generador d’horaris

50

PHP
Acrònim recursiu que significa "PHP Hypertext Pre-processor", i es tracta d’un llenguatge
interpretat utilitzat per la creació d’aplicacions per a servidors, o la creació de contingut dinàmic
per a llocs web.
Registre
Mecanisme administratiu a través del qual les teves dades queden emmagatzemades a la base de
dades.
scheUDLe ©
Joc de paraules utilitzant la paraula anglesa “schedule”, que vol dir “horari”, i les sigles de la
Universitat de Lleida.
Software lliure
Software que, una vegada obtingut, pot ser utilitzat, copiat, estudiat, modificat i redistribuït
lliurement.
Usuaris/Professors
Un usuari es aquell que utilitza alguna cosa sense dret ni concessió. A la nostra aplicació els
usuaris són els professors, que tenen la finalitat de facilitar la feina a l’administrador
subministrant les dades requerides.
XAMPP
Distribució lliure d’Apache molt senzilla d’utilitzar, ja que conté MySQL, PHP i Perl.
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II Annex 2
Instalació de XAMPP
A SourceForge trobarem una llista completa de les versions disponibles de XAMPP, és
recomanable descarregar l’ultima versió.
Hi ha una detallada llista dels canvis i continguts de XAMPP disponible per consultar.

Windows
[Pas 1]
El fitxer descarregat s’anomena xampp-win32-1.5.1.exe. Quan es trobi al disc dur, s’ha
d’executar fent “doble click” sobre ell. El primer que pregunta es en quin directori es desitja
descomprimir els fitxers. Suposant que volem crear la carpeta c:\servidorlocal\, la instal·lació
s’efectuarà a c:\servidorlocal\xampp.
[Pas 2]
Una vegada completada la descompressió, s’ha d’anar a la carpeta xampp i fer “doble click” en
l’arxiu setup_xampp.bat. S’obre una finestra de DOS i quan el procés acaba ja està perfectament
instal·lat l’Apache.
[Pas 3]
Acabada la instal·lació, s’executa el fitxer c:\servidorlocal\xampp\ xampp_start_exe per arrencar
Apache, PHP i MySQL. L’únic que s’ha de vigilar és no tancar la finestra DOS oberta.
[Pas 4]
Amb l’Apache funcionant s’escriu http://localhost/ a la barra de direccions del navegador.
S’obrirà la pàgina de benvinguda de XAMPP demostrant que tot està funcionant correctament.
[Pas 5]
Per parar el servidor, s’executa el fitxer xampp_stop.exe.
Si descarreguem els arxius a una maquina amb Windows i s’està executant l’antivirus McAfee,
obtindrem un fals positiu de virus. Aquest és el problema amb McAfee i els arxius gzip, s’ha
d’ignorar.
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GNU/Linux
[pas 1]
Una vegada descarregats els arxius simplement s’han d’escriure les següents comandes:
1. Anar a una consola de Linux i identificar-se com administrador
su

2. Extreure l’arxiu descarregat a /opt
tar xvfz xampp-linux-1.6.3b.tar.gz -C /opt

Si havia alguna versió de XAMPP al sistema serà actualitzada amb la comanda anterior. Ara ja
està completament instal·lat al directori /opt/lampp.
[Pas 2]
Per inicialitzar XAMPP és tant senzill com escriure:
/opt/lampp/lampp start

Per pantalla es veurà el següent:
Starting XAMPP 1.6.3b...
LAMPP: Starting Apache...
LAMPP: Starting MySQL...
LAMPP started.

Ara ja s’estan executant Apache i MySQL.
En cas de rebre algun missatge d’error consultar LinuxFAQ.
[Pas 3]
Per parar XAMPP escriure a consola:
/opt/lampp/lampp stop

Per pantalla es veurà el següent:
Stopping LAMPP 1.6.3b...
LAMPP: Stopping Apache...
LAMPP: Stopping MySQL...
LAMPP stopped.

Ara ja s’ha parat Apache i MySQL
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[Pas 4]
Amb l’Apache funcionant s’escriu http://localhost/ a la barra de direccions del navegador.
S’obrirà la pàgina de benvinguda de XAMPP demostrant que tot està funcionant correctament.

Figura 47: Exemple de XAMPP

[Pas 5]
Per fer-ho més segur, es pot obrir una petita eina de seguretat amb la següent comanda:
/opt/lampp/lampp security

[Pas 6]
Per desinstal·lar XAMPP escriure a consola:
rm -rf /opt/lampp

Paràmetres avançats per executar i parar XAMPP
Fins la versió 0.9.4 /opt/lampp/lampp només es podia executar i aturar. A la versió 0.9.5 això va
canviar introduint una gran varietat de paràmetres.
PARÀMETRES DE XAMPP
Paràmetre

Descripció

start

Executar XAMPP.

stop

Parar XAMPP.
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restart

Parar i executar XAMPP.

startapache

Executar només l’Apache.

startssl

Activar Apache SSL support. Quedarà activat encara que es reiniciï XAMPP.

startmysql

Executa només MySQL database.

startftp

Executa ProFTPD server. Quedarà activat encara que es reiniciï XAMPP.

stopapache

Parar l’Apache.

stopssl

Parar l’Apache SSL support. Quedarà desactivat encara que es reiniciï XAMPP.

stopmysql

Parar MySQL database.

stopftp

Parar el ProFTPD server. Quedarà desactivat encara que es reiniciï XAMPP.

security

Executar un petit programa de seguretat.

ARXIUS I DIRECTORIS IMPORTANTS
Arxiu/Directori

Descripció

/opt/lampp/bin/

Comandes de XAMPP.

/opt/lampp/htdocs/

Directori de documents de root
De l’Apache

/opt/lampp/etc/httpd.conf

Arxiu de configuració de l’Apache.

/opt/lampp/etc/my.cnf

Arxiu de configuració del MySQL.

/opt/lampp/etc/php.ini

Arxiu de configuració del PHP.

/opt/lampp/etc/proftpd.conf

Arxiu de configuració dl ProFTPD.

/opt/lampp/phpmyadmin/config.inc.php

Arxiu de configuració del PhpMyAdmin.

MacOS
[Pas 1]
Una vegada descarregats els arxius només s’han d’introduir les següents comandes a consola
com a root:
#sudo su
#tar xfvz xampp-macosx-0.6.3.tar.gz -C /

Les versions antigues de XAMPP seran sobreescrites. Ara ja està instal·lat al directori
/applications.
[Pas 2]
Una vegada instal·lat introduirem les següents comendes a consola per executar-lo:
# Sudo su
# /Applications/xampp/xamppfiles/mampp start

A continuació veurem per pantalla alguna cosa semblant a això:
Starting XAMPP for MacOS X 0.6.3...
XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP5)...
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XAMPP: Starting MySQL...
XAMPP: Starting ProFTPD...
XAMPP for MacOS X started.

Ara l’Apache ja està funcionant. Si surt algun missatge d’error consultarem MacOS X FAQ.
[Pas 3]
Per comprovar que funciona correctament introduirem la direcció http://localhost al
navegador.

Figura 48: Pantalla de benvinguda de XAMPP

Si funciona correctament visualitzarem una pantalla com la anterior, de benvinguda a XAMPP
per MacOS, a on trobarem alguns exemples i petits programes de prova.
[Pas 4]
Per parar XAMPP és tan senzill com fer una crida a la comanda:
#/Applications/xampp/xamppfiles/mampp stop

Llavors veurem per pantalla el següent, i XAMPP estarà aturat:
Stopping XAMPP for MacOS X 0.6.3...
XAMPP: Stopping Apache with SSL...
XAMPP: Stopping MySQL...
XAMPP: Stopping ProFTPD...
XAMPP stopped.
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[Pas 5]
Per desinstal·lar XAMPP escriure a consola:
# rm -rf /opt/lampp

Paràmetres avançats per executar i parar XAMPP
ARXIUS I DIRECTORIS IMPORTANTS
Arxiu/Directori

/Applications/xampp/xamppfiles/bin

Descripció
Comandes de XAMPP.

/Applications/xampp/htdocs/

Directori de documents de root

/Applications/xampp/etc/httpd.conf

De l’Apache
Arxiu de configuració de l’Apache.

/Applications/xampp/etc/my.cnf

Arxiu de configuració del MySQL.

/Applications/xampp/etc/php.ini

Arxiu de configuració del PHP.

/Applications/xampp/etc/proftpd.conf

Arxiu de configuració del ProFTPd.
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III Annex 3
Codi SQL de la Base de dades
A continuació, es mostra el codi SQL de la base de dades corresponent amb l’aplicació
scheUDLe. En el codi podem observar la creació de la base de dades “horario”, les taules
“asig”, “horarios”, “horas”, “ndisp”, i “users”. Aquesta última taula es inicialitzada amb un
insert, per tal de crear l’usuari Administrador que ningú més podrà registrar. La seva
contrasenya és per defecte “1234”, tot i que no es visible a simple vista ja que el que es guarda
en la base de dades es la contrasenya encriptada en md5.

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
-- Base de datos: `horario`
CREATE DATABASE `horario` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE
latin1_swedish_ci;
USE `horario`;
-- Estructura de tabla para la tabla `asig`
CREATE TABLE `asig` (
`Asignatura` varchar(25) NOT NULL,
`Seguidas` int(1) NOT NULL,
`Semanales` varchar(2) NOT NULL,
`Curso` varchar(15) NOT NULL,
`Colocadas` int(1) NOT NULL default '0',
`Lunes` int(1) NOT NULL default '0',
`Martes` int(1) NOT NULL default '0',
`Miercoles` int(1) NOT NULL default '0',
`Jueves` int(1) NOT NULL default '0',
`Viernes` int(1) NOT NULL default '0'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Volcar la base de datos para la tabla `asig`
-- Estructura de tabla para la tabla `horarios`
CREATE TABLE `horarios` (
`Dia` varchar(10) NOT NULL,
`Hora` int(2) NOT NULL,
`Curso` varchar(15) NOT NULL,
`Asignatura` varchar(25) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Volcar la base de datos para la tabla `horarios`
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-- Estructura de tabla para la tabla `horas`
CREATE TABLE `horas` (
`Curso` varchar(15) NOT NULL,
`id` varchar(4) NOT NULL,
`Ocupadas` varchar(2) NOT NULL,
`Totales` varchar(2) NOT NULL,
`Bloques` int(2) NOT NULL default '0'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Volcar la base de datos para la tabla `horas`
-- Estructura de tabla para la tabla `ndisp`
CREATE TABLE `ndisp` (
`Assignatura` varchar(25) NOT NULL,
`Hora` varchar(2) NOT NULL,
`Orden` varchar(2) NOT NULL default '00',
`Lunes` tinyint(1) NOT NULL,
`Martes` tinyint(1) NOT NULL,
`Miercoles` tinyint(1) NOT NULL,
`Jueves` tinyint(1) NOT NULL,
`Viernes` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Volcar la base de datos para la tabla `ndisp`
-- Estructura de tabla para la tabla `users`
CREATE TABLE `users` (
`Nombre` varchar(30) NOT NULL,
`DNI` varchar(9) NOT NULL,
`email` varchar(30) NOT NULL,
`Password` varchar(38) NOT NULL,
`Asignatura` varchar(25) NOT NULL,
`Asig2` varchar(25) NOT NULL,
`Curso` varchar(15) NOT NULL,
`insert` tinyint(1) NOT NULL default '0'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Volcar la base de datos para la tabla `users`
INSERT INTO `users` VALUES ('Administrador', '', '',
'81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055', '', '', '', 0);
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IV Annex 4
Codi de la Llibreria
<?
////////////////////////////FUNCIONES/////////////////////////////////
function conectar_bd(){
$host="localhost";
$user="root";
$password="benjin16";
$db="horario";
$enlace=mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db($db,$enlace);
}
conectar_bd();
function comprobar_asig_hora($asignat, $dia, $hora, $Curso){
$result2=mysql_query("select h.id from horas h where
h.Curso='$Curso'");
$row2=mysql_fetch_array($result2);
$row2["id"];
$id=$row2["id"];
$result2=mysql_query("select u.$dia from ndisp u where
u.Assignatura='$asignat$id' && u.Hora='$hora'");
$row2=mysql_fetch_array($result2);
$row2[$dia];
$disponible=$row2[$dia];
switch($disponible){
case 0:
return 0;
case 1:
return 1;
case 3:
return 3;
}
}
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function disponibilidad($asignatura){
//////////////////Disponnibilidad de Asignatura/////////////////////
//Consulta Array Hora
global $bloques;
global $Curso;
$result7=mysql_query("select nd.Hora from ndisp nd where
nd.Assignatura='$asignatura' order by nd.Orden");
$contador=0;
while($row10=mysql_fetch_array($result7)){
$row10["Hora"];
$HoraBD[$contador]=$row10["Hora"]; //Asignar Hora
$contador++;
}
//Consulta Array Lunes
$result8=mysql_query("select nd.Lunes from ndisp nd where
nd.Assignatura='$asignatura' order by nd.Orden");
$contador=0;
while($row11=mysql_fetch_array($result8)){
$row11["Lunes"];
$LunesBD[$contador]=$row11["Lunes"]; //Asignar Lunes
if($LunesBD[$contador]==1){
$LunesBD[$contador]="<img src=cruz.jpg>";
}
else{
$LunesBD[$contador]="<img src=visto.jpg>";
}
$contador++;
}
//Consulta Array Martes
$result9=mysql_query("select nd.Martes from ndisp nd where
nd.Assignatura='$asignatura' order by nd.Orden");
$contador=0;
while($row12=mysql_fetch_array($result9)){
$row12["Martes"];
$MartesBD[$contador]=$row12["Martes"]; //Asignar Martes
if($MartesBD[$contador]==1){
$MartesBD[$contador]="<img src=cruz.jpg>";
}
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else{
$MartesBD[$contador]="<img src=visto.jpg>";
}
$contador++;
}
//Consulta Array Miercoles
$result10=mysql_query("select nd.Miercoles from ndisp nd where
nd.Assignatura='$asignatura' order by nd.Orden");
$contador=0;
while($row13=mysql_fetch_array($result10)){
$row13["Miercoles"];
$MiercolesBD[$contador]=$row13["Miercoles"]; //Asignar
Miercoles
if($MiercolesBD[$contador]==1){
$MiercolesBD[$contador]="<img src=cruz.jpg>";
}
else{
$MiercolesBD[$contador]="<img src=visto.jpg>";
}
$contador++;
}
//Consulta Array Jueves
$result7=mysql_query("select nd.Jueves from ndisp nd where
nd.Assignatura='$asignatura' order by nd.Orden");
$contador=0;
while($row14=mysql_fetch_array($result7)){
$row14["Jueves"];
$JuevesBD[$contador]=$row14["Jueves"]; //Asignar Jueves
if($JuevesBD[$contador]==1){
$JuevesBD[$contador]="<img src=cruz.jpg>";
}
else{
$JuevesBD[$contador]="<img src=visto.jpg>";
}
$contador++;
}
//Consulta Array Viernes
$result7=mysql_query("select nd.Viernes from ndisp nd where
nd.Assignatura='$asignatura' order by nd.Orden");
$contador=0;
while($row15=mysql_fetch_array($result7)){
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$row15["Viernes"];
$ViernesBD[$contador]=$row15["Viernes"]; //Asignar Viernes
if($ViernesBD[$contador]==1){
$ViernesBD[$contador]="<img src=cruz.jpg>";
}
else{
$ViernesBD[$contador]="<img src=visto.jpg>";
}
$contador++;
}
echo "$asignatura<table bgcolor=#000000 bordercolor=#ffffff
border=0 cellpadding=4 cellspacing=1>";
echo "<tr bgcolor=#ccccff bordercolor=#ffffff>
<td>B.</td><td>Dl</td><td>Dma</td><td>Dme</td><td>Dj</td><td>Dv</td>
</tr>";
$c=0;
$result1=mysql_query("select u.Curso from users u where
u.Asignatura='$asignatura'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1['Curso'];
$Curso=$row1['Curso'];
obtener_bloques();
while($c<$bloques){
echo "<tr bgcolor=#ffffff bordercolor=#ffffff> <td
bgcolor=#ccccff>$HoraBD[$c]</td>

<td>$LunesBD[$c]</td>

<td>$MartesBD[$c]</td> <td>$MiercolesBD[$c]</td>
<td>$JuevesBD[$c]</td> <td>$ViernesBD[$c]</td></tr>";
$c++;
}
echo "</table><br>";
//////////////////////////////////////////
}
function obtener_bloques(){
global $bloques;
global $Curso;
$result1=mysql_query("select h.Bloques from horas h where
h.Curso='$Curso'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1['Bloques'];
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$bloques=$row1['Bloques'];
}
function avanzar_hora(){
global $dia;
global $hora;
global $bloques;
global $Curso;
obtener_bloques();
$hora++;
if($hora==$bloques+1){
switch($dia){
case "Lunes":
$dia='Martes';
$hora=1;
break;
case "Martes":
$dia='Miercoles';
$hora=1;
break;
case "Miercoles":
$dia='Jueves';
$hora=1;
break;
case "Jueves":
$dia='Viernes';
$hora=1;
break;
case "Viernes":
$dia='Viernes';
$hora=$bloques+1;
break;
}
}
}
//Obtener asignaturas y cambiar nombre
function obtener_asignaturas(){
global $Curso;
global $asignat;
global $segui;
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global $nasig;
global $Asignaturas;
$result1=mysql_query("select h.id from horas h where
h.Curso='$Curso'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1['id'];
$identificador=$row1['id'];
$result2=mysql_query("select a.Asignatura from asig a where
a.Curso='$Curso'");
$nasig=0;
while($row1=mysql_fetch_array($result2)){
$row1["Asignatura"];
$Asignaturas[$nasig]=$row1["Asignatura"]; //Asignar Asig
$nasig++;
}
global $asig;
$asig=$nasig;
$asignat=$Asignaturas[0];
$segui=0;
}
function obtener_cursos(){
global $ncurs;
global $curs;
$result1=mysql_query("select h.Curso from horas h order by
Curso");
$ncurs=0;
while($row1=mysql_fetch_array($result1)){
$row1["Curso"];
global $Cursos;
$Cursos[$ncurs]=$row1["Curso"]; //Asignar Curso
$ncurs++;
}
$curs=$ncurs;
}
function avanzar_asignatura(){
global $nasig;
global $asig;
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global $asignat;
global $Asignaturas;
if($nasig==0){
$nasig=$asig-1;
}
else{
$nasig--;
}
$asignat=$Asignaturas[$nasig];
}
function obtener_ocupadas(){
global $ocupadas;
global $Curso;
$result1=mysql_query("select h.Ocupadas from horas h where
h.Curso='$Curso'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1['Ocupadas'];
$ocupadas=$row1['Ocupadas'];
}
function obtener_colocadas(){
global $asignat;
global $colocadas;
global $Curso;
$result1=mysql_query("select a.Colocadas from asig a where
a.Asignatura='$asignat' and a.Curso='$Curso'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1['Colocadas'];
$colocadas=$row1['Colocadas'];
}
function obtener_colocadas_re($asignatura){
global $colocadas;
global $Curso;
$result1=mysql_query("select a.Colocadas from asig a where
a.Asignatura='$asignatura' and a.Curso='$Curso'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
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$row1['Colocadas'];
$colocadas=$row1['Colocadas'];
}
function obtener_colocadas_dia(){
global $asignat;
global $dia;
global $diarias;
global $Curso;
$result1=mysql_query("select a.$dia from asig a where
a.Asignatura='$asignat' and a.Curso='$Curso'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1["$dia"];
$diarias=$row1["$dia"];
}
function obtener_colocadas_dia_re($asignatura, $dia){
global $diarias;
global $Curso;
$result1=mysql_query("select a.$dia from asig a where
a.Asignatura='$asignatura' and a.Curso='$Curso'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1["$dia"];
$diarias=$row1["$dia"];
}
function obtener_semanales(){
global $asignat;
global $semanales;
global $Curso;
$result1=mysql_query("select a.Semanales from asig a where
a.Asignatura='$asignat' and a.Curso='$Curso'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1['Semanales'];
$semanales=$row1['Semanales'];
}
function obtener_semanales_re($asignatura){
global $semanales;
global $Curso;
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$result1=mysql_query("select a.Semanales from asig a where
a.Asignatura='$asignatura' and a.Curso='$Curso'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1['Semanales'];
$semanales=$row1['Semanales'];
}
function obtener_seguidas(){
global $asignat;
global $seguidas;
global $Curso;
$result1=mysql_query("select a.Seguidas from asig a where
a.Asignatura='$asignat' and a.Curso='$Curso'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1['Seguidas'];
$seguidas=$row1['Seguidas'];
}
function obtener_seguidas_re($asignatura){
global $seguidas;
global $Curso;
$result1=mysql_query("select a.Seguidas from asig a where
a.Asignatura='$asignatura' and a.Curso='$Curso'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1['Seguidas'];
$seguidas=$row1['Seguidas'];
}
function sumar_colocadas(){
global $asignat;
global $colocadas;
global $Curso;
$colocadas++;
mysql_query("UPDATE asig a set a.Colocadas='$colocadas' WHERE
a.Asignatura='$asignat' and a.Curso='$Curso'");
}
function sumar_diarias(){
global $asignat;
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global $dia;
global $diarias;
global $Curso;
$diarias++;
mysql_query("UPDATE asig a set a.$dia='$diarias' WHERE
a.Asignatura='$asignat' and a.Curso='$Curso'");
}
function restar_diarias(){
global $asignat;
global $dia;
global $diarias;
global $Curso;
$diarias--;
mysql_query("UPDATE asig a set a.$dia='$diarias' WHERE
a.Asignatura='$asignat' and a.Curso='$Curso'");
}
function grabar_asignatura(){
global $asignat;
global $dia;
global $hora;
global $nickp;
global $asigp;
global $Curso;
global $Asignaturasp;
global $asignatura;
$result2=mysql_query("select h.id from horas h where
h.Curso='$Curso'");
$row2=mysql_fetch_array($result2);
$row2["id"];
$id=$row2["id"];
mysql_query("UPDATE horarios h set h.Asignatura='$asignat' WHERE
h.Dia='$dia' and h.Hora='$hora' and h.Curso='$Curso';");
$asignatura=$asignat;
obtener_nick_profe_2($asignatura);
obtener_asignaturas_profe_2();
$c=0;
while($c<$asigp){
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$asignatp=$Asignaturasp[$c];
mysql_query("UPDATE ndisp n set n.$dia='3' WHERE
n.Assignatura='$asignatp' && n.Hora='$hora';");
$c++;
}
}
function colocar_asig_hora(){
global $asignat;
global $asig;
global $Curso;
global $dia;
global $hora;
global $semanales;
global $colocadas;
global $seguidas;
global $diarias;
global $segui;
$colocat=1;
$contador=0;
while($colocat==1 && $asig>$contador){
obtener_seguidas();
obtener_semanales();
obtener_colocadas();
obtener_colocadas_dia();
if(comprobar_asig_hora($asignat, $dia, $hora, $Curso)==0
&& $semanales>$colocadas && $seguidas>$segui &&
$seguidas>$diarias){
grabar_asignatura();
sumar_colocadas();
sumar_diarias();
$colocat=0;
$segui++;
}
else{
avanzar_asignatura();
$contador++;
$colocat=1;
$segui=0;
}
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}
global $ni;
global $nd;
global $ad;
global $ai;
global $diac;
global $horac;
global $c1;
num_incompletes();

//$ni

if($colocat==1 && $ni!=0){
buscar_disponibles(); //$ad[$nd]
buscar_incompletas(); //$ai[$ni]
buscar_disponibles();
$c2=0;
while($c2<$nd && $colocat==1){
$asignat="$ad[$c2]";
$adisp=$ad[$c2];
buscar_classes($asignat);
obtener_semanales();
$semanalesd=$semanales;
$c1=0;
while($c1<$semanalesd && $c1<$ni &&
$colocat==1){
$asingatura="$ai[$c1]";
$diare=$diac[$c1];
obtener_seguidas_re($asingatura);
obtener_semanales_re($asingatura);
obtener_colocadas_re($asingatura);
obtener_colocadas_dia_re($asingatura,
$diare);
if(comprobar_asig_hora($ai[$c1], $diac[$c1],
$horac[$c1],
$Curso)==0
&& $semanales>$colocadas &&
$seguidas>$diarias){
intercanviar_asigs($adisp,
$asingatura);
$colocat=0;
}
else{
$c1++;
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}
}
$c2++;
}
}
}
//------------------------------------------------------------------//---------------------------funcions recolocacio-------------------//------------------------------------------------------------------function num_incompletes(){
global $asig;
global $semanales;
global $colocadas;
global $ni; //numero de asignaturas incompletas
$ni=0;
$c=0;
while($c<$asig){
obtener_semanales();
obtener_colocadas();
if($colocadas<$semanales){
$ni++;
}
avanzar_asignatura();
$c++;
}
}
function buscar_disponibles(){
global $asignat;
global $asig;
global $seguidas;
global $diarias;
global $dia;
global $hora;
global $Curso;
global $ad; //array asigs disponibles
global $nd; //numero de asignaturas disponibles
$c=0;
$nd=0;
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while($c<$asig){
obtener_seguidas();
obtener_colocadas_dia();
if(comprobar_asig_hora($asignat, $dia, $hora, $Curso)==0 &&
$seguidas>$diarias){
$ad[$nd]=$asignat;
$nd++;
}
avanzar_asignatura();
$c++;
}
}
function buscar_incompletas(){
global $asignat;
global $asig;
global $semanales;
global $colocadas;
global $Curso;
global $ai; //array asigs incompletas
global $ni; //numero de asignaturas incompletas
$c=0;
$ni=0;
while($c<$asig){
obtener_semanales();
obtener_colocadas();
if($semanales>$colocadas){
$ai[$ni]=$asignat;
$ni++;
}
avanzar_asignatura();
$c++;
}
}
function buscar_classes($ad){
global $asignatura;
global $Curso;
global $dia;
global $hora;
global $bloques;
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global $diac; //array dias de classe
global $horac; //array horas de classe
$dia1=$dia;
$hora1=$hora;
obtener_bloques();
$dia='Lunes';
$hora=0;
$nc=0;
while($dia!='Viernes' || $hora!=$bloques){
obtener_asig_hora($Curso, $dia, $hora);
if($asignatura==$ad){
$diac[$nc]=$dia;
$horac[$nc]=$hora;
$nc++;
}
avanzar_hora();
}
$dia=$dia1;
$hora=$hora1;
}
function intercanviar_asigs($ad, $ai){
global $diac;
global $horac;
global $c1;
global $dia;
global $hora;
global $asignat;
global $diarias;
global $colocadas;
$dia1=$dia;
$hora1=$hora;
$asignat=$ad;
desgrabar_treses(); //borra los 3 de ndisp xk el profe ya no
hace classe a esa hora
grabar_asignatura(); //grabo asignatura en el dia de intercambio
obtener_colocadas_dia();//obtengo las horas colocadas en ese dia
sumar_diarias(); //sumo las diarias
$dia=$diac[$c1];
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$hora=$horac[$c1];
obtener_colocadas_dia_re($asignat, $dia);
restar_diarias(); //resto las diarias del primer dia
$asignat=$ai;
grabar_asignatura();
obtener_colocadas();
sumar_colocadas();
obtener_colocadas_dia_re($asignat, $dia);
sumar_diarias();
$dia=$dia1;
$hora=$hora1;
}
function desgrabar_treses(){
global $asignat;
global $nickp;
global $asigp;
global $Curso;
global $Asignaturasp;
global $dia;
global $hora;
$asignatura=$asignat;
obtener_nick_profe_2($asignatura);
obtener_asignaturas_profe_2();
$c=0;
while($c<$asigp){
$asignatp=$Asignaturasp[$c];
mysql_query("UPDATE ndisp n set n.$dia='0' WHERE
n.Assignatura='$asignatp'
&& n.Hora='$hora';");
$c++;
}
}
//------------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------function obtener_asig_hora($Curso, $dia, $hora){
global $asignatura;
$result1=mysql_query("select h.Asignatura from horarios h where
h.Curso='$Curso' && h.Dia='$dia' && h.Hora='$hora'");
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$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1['Asignatura'];
$asignatura=$row1['Asignatura'];
return $asignatura;
}
function obtener_profe_asig($Curso, $asignatura){
global $asignatura;
global $nombre;
global $Curso;
$result1=mysql_query("select u.Nombre from users u where
u.Asig2='$asignatura' and
u.Curso='$Curso'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1['Nombre'];
$nombre=$row1['Nombre'];
return "<font size=1>$nombre</font>";
}
function obtener_nick_profe($asignaturaa){
global $Curso;
global $nickp;
$result1=mysql_query("select u.DNI from users u where
u.Curso='$Curso' && u.Asignatura='$asignaturaa'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1['DNI'];
$nickp=$row1['DNI'];
return $nickp;
}
function obtener_nick_profe_2($asignatura){
global $Curso;
global $nickp;
$result1=mysql_query("select u.DNI from users u where
u.Curso='$Curso' && u.Asig2='$asignatura'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1['DNI'];
$nickp=$row1['DNI'];
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return $nickp;
}
function obtener_asig_hora_p($Curso, $dia, $hora){
$result1=mysql_query("select h.Asignatura from horarios h where
h.Curso='$Curso' && h.Dia='$dia' && h.Hora='$hora'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1['Asignatura'];
$asignatura=$row1['Asignatura'];
$result1=mysql_query("select h.id from horas h where
h.Curso='$Curso'");
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$row1['id'];
$identificador=$row1['id'];
$asignatura="$asignatura$identificador";
return $asignatura;
}
function obtener_asignaturas_profe($nick){
global $asig;
global $Asignaturasp;
global $asigp;
$result1=mysql_query("select u.Asignatura from users u where
u.DNI='$nick'");
$nasigp=0;
while($row1=mysql_fetch_array($result1)){
$row1["Asignatura"];
$Asignaturasp[$nasigp]=$row1["Asignatura"]; //Asignar Asig
$asig="$Asignaturas[$nasig]";
$nasigp++;
}
$asigp=$nasigp;
}
function obtener_asignaturas_profe_2(){
global $Asignaturasp;
global $asigp;
global $nickp;
$result1=mysql_query("select u.Asignatura from users u where
u.DNI='$nickp'");
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$nasigp=0;
while($row1=mysql_fetch_array($result1)){
$row1["Asignatura"];
$Asignaturasp[$nasigp]=$row1["Asignatura"]; //Asignar Asig
$nasigp++;
}
$asigp=$nasigp;
return $Asignaturasp;
}
function obtener_cursos_profe($nick){
global $asig;
global $Cursosp;
global $ncursos;
$result1=mysql_query("select u.Curso from users u where
u.DNI='$nick'");
$count=0;
while($row1=mysql_fetch_array($result1)){
$row1["Curso"];
$Cursosp[$count]=$row1["Curso"]; //Asignar Asig
$count++;
}
$ncursos=$count;
}
function imprimir_horario(){
global $Curso;
global $bloques;
global $nombre;
global $asignatura;
echo"
<table width=75% align=center bgcolor=#000000 bordercolor=#ffffff
border=0 cellpadding=4
cellspacing=1>
<tr bgcolor=#ccccff bordercolor=#ffffff>
<td><font size=2></font></td>
<td><div align=center><font size=2>Dilluns</font></div></td>
<td><div align=center><font size=2>Dimarts</font></div></td>
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<td><div align=center><font size=2>Dimecres</font></div></td>
<td><div align=center><font size=2>Dijous</font></div></td>
<td><div align=center><font size=2>Divendres</font></div></td>
</tr>";
obtener_bloques();
$c=0;
while($c<$bloques){
obtener_profe_asig($Curso, $asignatura);
echo"
<tr bgcolor=#ffffff bordercolor=#ffffff>
<td bgcolor=#ccccff>
<div align=center><font size=2>Bloc ".($c+1)."</font></div>
</td>
<td><div align=center><font
size=2></font>".obtener_asig_hora($Curso, Lunes, $c+1)."
<br>".obtener_profe_asig($Curso, $asignatura)."</div></td>
<td><div align=center><font
size=2></font>".obtener_asig_hora($Curso, Martes,$c+1)."
<br>".obtener_profe_asig($Curso, $asignatura)."</div></td>
<td><div align=center><font
size=2></font>".obtener_asig_hora($Curso, Miercoles,$c+1)."
<br>".obtener_profe_asig($Curso, $asignatura)."</div></td>
<td><div align=center><font
size=2></font>".obtener_asig_hora($Curso, Jueves,$c+1)."
<br>".obtener_profe_asig($Curso, $asignatura)."</div></td>
<td><div align=center><font
size=2></font>".obtener_asig_hora($Curso, Viernes,$c+1)."
<br>".obtener_profe_asig($Curso, $asignatura)."</div></td>
</tr>";
$c++;
}
echo"
</table>
<div align=center><br>";
}
function comprobar_asigs($dia, $hora){
global $Asignaturasp;
global $Cursosp;
global $asigp;
global $ncursos;
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$nap=$asigp; //numero asigs profe
$ncp=$ncursos; //numero cursos profe
$contador=0;
$contador2=0;
while($nap>0){
$contador2=0;
$ncp=$ncursos;
while($ncp>0){
//------------if($Cursosp[$contador2-1]!=$Cursosp[$contador2]&&
$Asignaturasp[$contador-1]!=$Asignaturasp[$contador] && $z!=1){
$compare=obtener_asig_hora_p($Cursosp[$contador2],
$dia, $hora);
if($compare==$Asignaturasp[$contador] ){
$string=obtener_asig_hora_p($Cursosp[$contador2],
$dia, $hora);
echo"$string";
$z=1;
}
}
//----------------------$contador2++;
$ncp--;
}
$contador++;
$nap--;
}
if($string==""){
echo"<img src=cruz.jpg>";
}
}
function borrar_treseses(){
mysql_query("UPDATE ndisp n set n.Lunes='0' WHERE
n.Lunes='3';");
mysql_query("UPDATE ndisp n set n.Martes='0' WHERE
n.Martes='3';");
mysql_query("UPDATE ndisp n set n.Miercoles='0' WHERE
n.Miercoles='3';");
mysql_query("UPDATE ndisp n set n.Jueves='0' WHERE
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n.Jueves='3';");
mysql_query("UPDATE ndisp n set n.Viernes='0' WHERE
n.Viernes='3';");
}
function imprimir_sobre($mailto){
if($mailto!=NULL){
return "<img src=mail.png border=0>";
}
}
function borrar_horario(){
global $Curso;
global $dia;
global $hora;
global $Asignaturas;
global $asig;
global $nickp;
global $asigp;
global $Asignaturasp;
global $asignatura;
global $bloques;
$dia='Lunes';
$hora=0;
obtener_bloques();
while($dia!='Viernes' || $hora!=$bloques){
avanzar_hora();
mysql_query("UPDATE horarios h set h.Asignatura='Vacio'
WHERE h.Dia='$dia' and h.Hora='$hora' and h.Curso='$Curso'");
}
obtener_asignaturas();
$c=0;
while($c<$asig){
mysql_query("UPDATE asig a set a.Lunes='0' WHERE
a.Asignatura='$Asignaturas[$c]' and a.Curso='$Curso'");
mysql_query("UPDATE asig a set a.Martes='0' WHERE
a.Asignatura='$Asignaturas[$c]' and a.Curso='$Curso'");
mysql_query("UPDATE asig a set a.Miercoles='0' WHERE
a.Asignatura='$Asignaturas[$c]' and a.Curso='$Curso'");
mysql_query("UPDATE asig a set a.Jueves='0' WHERE
a.Asignatura='$Asignaturas[$c]' and a.Curso='$Curso'");

Generador d’horaris

81

mysql_query("UPDATE asig a set a.Viernes='0' WHERE
a.Asignatura='$Asignaturas[$c]' and a.Curso='$Curso'");
mysql_query("UPDATE asig a set a.Colocadas='0' WHERE
a.Asignatura='$Asignaturas[$c]' and a.Curso='$Curso'");
$c++;
}
$dia='Lunes';
$hora=0;
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
?>
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V Annex 5
Certificat d'us de C.E.I.P. Joc de la Bola

ScheUDLe
Aquest document es per certificar que:

Aquesta aplicació ha sigut implantada al col·legi

CEIP Joc de la Bola

___________________________
Segell del Centre
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