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Inleiding 
Nu de database analyse afgerond is kan er gestart worden aan de ontwikkeling van een 
geschikte API. Hiervoor wordt het Django Rest Framework gebruikt. In de volgende 
pagina’s ga ik beschrijven hoe de database geïntegreerd is in het framework en daarna 
welke urls er voorzien worden. 

  



Integratie met bestaande database 
Django Rest Framework stelt alle entiteiten in de database voor als objecten. Deze 
objecten worden gedefinieerd in een models.py bestand. Elke relevante tabel van de 
bestaande database moet zo dus worden vastgelegd met de kolommen en hun 
implementatie. 

Hier voor beschikt DRF gelukkig over een automatische tool die deze models grotendeels 
kan genereren. Deze zijn echter oppervlakkig en bevatten ook geen automatische 
foreign-key associaties meer. Deze moeten dus manueel terug vastgelegd worden zodat 
de back-end correct zijn werk kan doen en vlot objecten kunnen opgehaald worden. En 
als deze eenmaal correct werken kunnen er objecten toegevoegd en gewijzigd worden in 
elke tabel zonder dat hiervoor extra code nodig is. 

Hier wordt gestart met de automatische output van DRF. Daarna zijn alle types van de 
velden gecontroleerd en de associaties tussen de objecten terug toegevoegd. Uiteindelijk 
leidt dit tot volgende code die goed geïntegreerd is en de mogelijkheid geeft om ook 
nieuwe items toe te voegen. Hieronder ziet u een voorbeeld van een afgewerkt model 
voor de ticket tabel en de follow-up ticket tabel. Alle andere modellen zijn op dezelfde 
wijze gecontroleerd en toegevoegd. 

 

  



Computers 
De lijst van computers en de informatie die over elke computer kan opgehaald worden 
vormt het hart van ons project. Het eerste dat voorzien moet worden voor de front-end 
is de mogelijkheid om alle computers op te halen. Hier is gekozen om een logische URL 
opbouw te hanteren die het makkelijk zowel alle computers als computers met specifieke 
details op te halen. 

De manier waarop de URL’s kunnen gevormd worden is met door een parameter in de 
URL op een plaats in de URL te definiëren en nadien deze op te halen in een view en de 
juiste computer te filteren. 

URL werking 
Om ervoor te zorgen dat steeds hetzelfde patroon kan gebruikt worden om informatie 
over computers op te vragen is een aanpassing nodig in de back-end. Bij de constructie 
van de routes moet een id veld gedefinieerd. Hierna wordt deze id geïnterpreteerd en de 
informatie van de relevante computer opgevraagd. 

 
Route voor hardware van computer 

 
View voor hardware van computer 

  



/computers 
Dit geeft een volledige lijst van alle computers met paginatie parameters terug. 

 

/computers/{id}/hardware 
Geeft alle hardware informatie over een specifieke computer. 



 

/computers/{id}/software 
Geeft alle geïnstalleerde software samen met de paginatie parameters 

 

  



/computers/{id}/tickets 
Hier worden tickets gelinkt aan hun follow-up tickets. Dit heeft als voordeel dat de front-
end direct alle informatie heeft er geen 2 API calls moeten plaatsvinden. 

 

/computers/{id}/metrics 
Dit is een lijst van alle informatie over een metric die worden bijgehouden voor een 
machine. Deze lijst hoort bij data_bin die de echte data bevat van elke metric. 

 



Tickets 
Deze worden gebruikt om de problemen van elke computer in kaart te brengen en als 
uitbreiding deze toewijzen aan verschillende gebruikers. Voor tickets is het volledige 
CRUD-principe aanwezig (Create, Read, Update, Delete). Door het correct opstellen van 
de modellen wordt dit grotendeels opgevangen door Django. 

/ticketsList/ 
Geeft alle tickets in het systeem en kan een nieuwe ticket aanmaken. 

 

/ticketList/{id} 
Alle informatie over een specifiek ticket, ticket wijzigen en ticket verwijderen. 

 



CSV 
Op verzoek van de AI-onderzoeker heb ik een CSV genereer functie toegevoegd. Dit ging 
vrij makkelijk aangezien er in Django hiervoor generators aanwezig zijn is het enkel 
nodig een CSV renderer te definiëren. 

 

/csv/{tableName} 

 
Voorbeeld van csv/computers/ 

  



Front-End 
Ik heb vooral mijn focus gelegd op het opstellen van de database en het implementeren 
van de nodige Apis hiervoor. Aan de front-end heb ik het overzicht gemaakt van alle 
machines, de detail pagina’s hiervoor en het overzicht van alle tickets met een 
archiveringsfunctie en een pagina om CSV-bestanden te downloaden. 

Machine overzicht 

 

Machine details 

 
Bevat alle informatie over Hardware. 



 
Alle informatie over software met pagina’s via back-end. 

 
Metrics data kan geselecteerd worden in een drop-down lijst en het aantal punten kan 
gewijzigd worden met een slider. Voor de grafiek wordt gebruik gemaakt van ChartJS. 

 



 
Tickets worden opgehaald samen met mogelijk Follow-Up tickets. 

Ticket overzicht en archiveren 
Bij openen van de pagina worden enkel de niet gearchiveerde tickets getoond. Deze 
kunnen aangezet worden door “display archived” aan te klikken. Tickets kunnen ook 
gefilterd worden op datum. Hiervoor zijn een begin- en einddatum nodig waarna de lijst 
wordt geüpdatet. Als er op de knop “archive selection” wordt geklikt worden alle 
aangevinkte tickets gearchiveerd. 


